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ראשית דברים
"ידע הוא כוח" )פרנסיס בייקון(.

אנו מצויים בתחילתו של עידן המידע. כל אחד מאתנו משתמש בין אם במודע או לאו במידע 
בכל מקום, בזמן אמת ובכמויות עצומות – הרבה יותר גדולות ממה שאי פעם דמיינו. העידן 
החדש הזה משפיע וישפיע על כולנו והוא מחייב מהפיכות ושינויים גדולים. כמובן שהוא גם 
מציב אתגרים גדולים ברמת הפרט וברמת המדינה. לאחר שני עשורים של מחשוב, אנו נמצאים 
המודיעין  הרפואה,  האסטרונומיה,  הביולוגיה,  בתחומי  אם  בין  הענק,  מאגרי  בו  במצב  כיום 
הצבאי, ענפי המסחר והתעשייה ועוד, מחזיקים במידע בהיקף שהוא להערכת מיטב המומחים 

הרבה מעבר למה שמערכות המחשב בכלל מסוגלות לעבד ו/או אנחנו מסוגלים להבין.

מערכי הנתונים אלה מגדירים מחדש את התחרות בעולם העסקי. מי שיידע להפיק תובנות 
ויזכה ליתרון תחרותי על פני מתחריו. מסדי  מגלקסיות המידע שבמאגריו ייצר יותר בפחות, 
הביג דאטה הפכו לתשומת ייצור מרכזית, בעלת חשיבות שלא נופלת מהון וממשאבי האנוש. 
ענפי המחשוב, האלקטרוניקה, הביטוח, המימון ושירותי הבריאות עשויים ליהנות מזינוק דמיוני 
בהיקפם אם ישכילו לנצל נכון את המידע, ומלבדם יושפעו וישתנו כל ענפי הכלכלה והממשל1  
לצד תועלות אלו, מציב עידן המידע אתגרים משמעותיים בכל הנוגע להגנה על הזכות לפרטיות 

ועל המידע האישי.

כאמור, אחד התחומים המרכזיים בהם מהפכת המידע צפויה לחולל שינוי הוא תחום המימון, 
כאשר הנדבך המרכזי בתחום זה הוא מימון משקי בית ועסקים קטנים. הגורמים המממנים או 
בשמם האחר ספקי האשראי )בעיקר הבנקים( אוספים באופן טבעי מידע בהיקפים גדולים 
מאוד אודות הפעילות הפיננסית של הלקוחות שלהם. הקצאת אשראי הינה במהותה פעילות 
של ניהול סיכונים. הרכיב המרכזי בניהול סיכונים אלה הוא היכולת של ספק האשראי לנבא 
באופן מדויק ככול הניתן את הסיכוי שלווה לא ישיב את ההלוואה. הדרך הטובה ביותר לנבא 
הלקוח,  אותו  של  הפיננסית  ההתנהגות  אודות  היסטורי  במידע  שימוש  באמצעות  היא  זאת 

כאשר זה בדיוק המידע שאותם ספקי האשראי אוספים כיום.

לכאורה, נראה כי אין כל בעיה. המידע הרלוונטי קיים וזמין במאגרים של ספקי האשראי ואין 
וזול  יותר  רב  להקצות אשראי  ובכך  סיכונים  להפחית  מנת  על  בו  בעיה להשתמש  כל  להם 
יותר לצרכנים ולחולל את אותה מהפכת המידע. אך המציאות כמובן מורכבת יותר והיכולת 
של המידע לחולל שינוי תלויה בין השאר במבנה השוק, ובשאלה מי הם הגורמים שיש להם 
נגישות למידע. בשוק אשראי ריכוזי כמו זה הישראלי, לא רק שמידע אינו בהכרח תורם לרווחת 
הצרכנים, כמוהו כחרב פיפיות. מידע הוא נכס בעל ערך רב ובשוק אשראי ריכוזי אותם נכסים 
רבי ערך מרוכזים בידי מעטים. המידע שבידי ספקי האשראי הגדולים מסייע להם לשמר את 
הדומיננטיות שלהם ואינו דוחף להפחתת ריביות והגדלת ההיצע. ולכן בשביל שאותה מהפכה 
תתרחש, צריך להתקיים תנאי נוסף מעבר להימצאות של אותו מידע רב ערך - המידע צריך 
הלווה  סיכוני  את  להעריך  יוכל  מהם  ואחד  אחד  שכל  כך  האשראי  ספקי  לכל  זמין  להיות 
ולהחליט באיזה תנאים הוא מוכן להעמיד לו אשראי. רק במצב זה, בו הלווה ניצב בפני מספר 
רב של ספקי אשראי שיש ביכולתם לנבא את רמת הסיכון שלו, נוצר מצב של תחרות על מתן 
אשראי שמשפרת את רווחת כלל הצרכנים. ידע הוא כוח, וכדי שכוח זה ישמש לרווחת הציבור 
ולא לא לרווחת המלווים הגדולים בלבד, יש להבטיח שלא יהיה לאף מלווה מונופול על המידע.

1 McKinsey (2011)
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זאת בדיוק המשימה שהוטלה על הוועדה – לייצר תשתית סימטרית של מידע שהינה תנאי 
בסיסי והכרחי לתחרות בשוק האשראי בישראל, כפי שיוסבר בהרחבה בדו"ח שמובא בפניכם. 
על מנת לעשות כן, עמדה הוועדה על שתי שאלות משלימות: הראשונה היא מהו אותו מידע 
בעל ערך להערכת סיכוני אשראי של הלווה והשנייה היא איך ניתן להנגיש את המידע לכל 

ספקי האשראי.

ליצירת תחרות בשוק האשראי.  היותו בסיס  ידי  נתוני אשראי מייצר ערך לא רק על  שיתוף 
באופן  מרחיב  אשראי  בנתוני  שיתוף  כי  חד משמעי  באופן  מצביעים  עולם  מרחבי  מחקרים 
מובהק את הנגישות לאשראי קמעונאי ומצמצם אפליה בין לווים שונים. העדרה של מערכת 
אפקטיבית לשיתוף נתוני אשראי אינה מובילה רק למחירים גבוהים יותר, אלא מדרדרת משקי 
בית רבים לידי השוק האפור, על כל ההשלכות החברותיות הקשות הנובעות מכך. ראינו אם כן 
בהרחבת הנגישות וצמצום האפליה בשוק האשראי הקמעונאי מטרה מרכזית של עבודתנו ולכן 

המלצות הצוות אופיינו בהתאם.

אחת התובנות המרכזיות שעולות מניסיון להבין את הסיבות למשבר הכלכלי שהחל ב- 2008, 
היא החשיבות במעקב ובהבנה של מגמות בהתנהלות פיננסית של משקי הבית. כיום המעקב 
וההבנה של מגמות ומאפיינים פיננסיים של משקי הבית בישראל לוקה בחסר. מעבר לשיקולי 
היציבות הפיננסית של המשק, נתוני אשראי יכולים לסייע לממשלה בניהול מדיניות מושכלת 
יותר, שיש בה כדי לשפר את מצבם של המוחלשים ולצמצם את אי השוויון, ולכן הכרח הוא 
שגורמי הממשלה הרלוונטיים יוכלו לגשת ולבצע ניתוחים סטטיסטיים על בסיס המידע שייאסף.

הדוח שלהלן ממליץ על עריכת שני שינויים מרכזיים בחוק נתוני אשראי. האחד הוא הכללתו 
של מידע חיובי, בנוסף למידע השלילי שכבר נאסף. משפט פשוט לכאורה זה משנה לחלוטין 
את מודל שיתוף נתוני אשראי. כיום, כאשר נאסף רק מידע שלילי, תכלית החוק דה פקטו היא 
לזהות את קבוצת הלווים אשר לגביהם קיים סיכוי רב מאוד שלא יעמדו בהתחייבויותיהם )10% 
מהאוכלוסייה(. השינוי שאנו מבקשים לעשות הוא לייצר מודל שאינו מדיר אזרחים מאשראי 
ושולח אותם אל "השוק האפור", אלא בדיוק ההפך. אנחנו מעוניינים לייצר מצב, שלא קיים כיום 
בישראל, בו ישנה מערכת אובייקטיבית שמשתפת במידע פיננסי חיובי ורלוונטי של אזרחיה. 
ִפיָך". כבר אז היה ברור הצורך  ְוֹלא  ָזר  "ְיַהֶלְּלָך  )כז, ב( הפסוק מתחיל באמרה  בספר משלי 
בשיתוף מידע חיובי. ציפיותינו הן שיישום ההמלצות יגדיל את היקף האשראי הקמעונאי, יקטין 
פערים בחברה הישראלית, יסייע לשפר את ההתנהלות הפיננסית, יצמצם את השוק האפור 

וישפר את מוסר התשלומים ומעל לכל ישפר את חייהם של כלל אזרחי המדינה.

השינוי המרכזי השני הוא שינוי ברירת המחדל באשר להעברת המידע. כיום, על מנת שמידע 
לדרוש  מנת  על  אקטיבית  פניה  לבצע  נדרש  הוא  יעבור,  שלילי(  מידע  לו  )שאין  פלוני  של 
שהמידע ייאסף. כפי שיורחב בהמשך, אחת ההנחות העבודה המרכזיות שלנו היא שהמבנה 
הריכוזי של שוק האשראי בישראל, יש בו כדי לפגע בקידום שיתוף נתוני אשראי וזאת מכיוון 
שתמריצי השחקנים בשוק אינם בהכרח מעודדים שיתוף. לכן, מאחר ואנו מניחים כי הבנקים 
לא יתאמצו להשיג הסכמה של לקוחותיהם )כי זה לא משרת את האינטרסים שלהם(, אנחנו 
כי ברירת המחדל שתחול בהקשר של שיתוף בנתוני אשראי היא שהמידע  מבקשים לקבע 

ייאסף אלא אם אדם מסוים יבקש שלא.

על אף כל האמור לעיל, הדיון בשיתוף נתוני אשראי איננו דיון כלכלי גרידא. שיתוף בנתונים 
של פרטים, מעלה שאלות כבדות משקל באשר לזכותם של הפרטים לפרטיות. עוד בשנת 
ההכרה  בנושא  במאמרם  ברנדייס,2  ולואיס  וורן  סמואל  צעירים,  דין  עורכי  שני  כתבו   ,1890
מה  ומצוקה.  נפשי  לסבל  הפרט  את  חושפות  והמצאות  מודרנית  יזמות  כי  לפרטיות,  בזכות 

Warren & Brandeis )1890( :לימים שופטי בית המשפט העליון האמריקני  2
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שהטריד את מחברי המאמר היה פיתוח של מצלמות ניידות אשר אפשרו לראשונה לעיתונאים 
ולצלמי עיתונות לצלם אנשים ללא הסכמתם. כיום, האינטרנט, הרשתות החברתיות ומכשירים 
סלולאריים שמאפשרים העברה של מידע בהיקפים אדירים ובמהירות האור נתפסים כאיום 

מרכזי על הפרטיות.

דוח הוועדה אינו מתעלם מן הזכות לפרטיות והסיכונים הקיימים בשיתוף מידע. ההפך הוא 
הנכון. המלצות הוועדה עוצבו על יסוד ניסיון ליצור איזון מיטבי שיאפשר את מימוש התועלות 
ששקיפות,  תפיסה  ומתוך  בכך,  הכרוכה  בפרטיות  הפגיעה  מזעור  תוך  שיפורטו,  הציבוריות 
נגישות, והקפדה על שימוש במידע לתכליות ראויות, הם המפתח להגנה על זכויות הפרט. קרי, 
יש להגן על זכות היסוד לפרטיות ובמקביל יש להבטיח כי כוחות השוק לא ינצלו זכות זו שלא 
לטובתו של הפרט והחברה. אין אנו מבקשים לאסוף מידע שלא נאסף בין כה וכה וגם אין אנו 
מבקשים לעשות שימוש במידע למטרות שלא נעשה בו שימוש כיום. מטרתנו היא להסדיר 
באופן ראוי את זרימת המידע באופן שיבטיח שהמידע שנאסף ממילא על ידי תאגידים שונים 

יוכל לשמש את הציבור באופן המיטבי.

אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מחברי הוועדה והגורמים הממשלתיים השונים על שנרתמו 
במלוא כוחם ומרצם לטובת קידום הנושא והשקיעו ימים כלילות בלימוד וניתוח הנושא ובגיבוש 

הפתרונות השונים:

 משרד המשפטים: עו"ד רוני נויבואר, עו"ד לירון מאוטנר לוגסי, עו"ד צילי נאה, 
עו"ד ליאת בן מאיר, עו"ד מרב זוהרי, גב' מורן פסטרנק.

רשות ההגבלים העסקיים: ד"ר אסף אילת, ד"ר דנה הלר, מר איתי שחם, עו"ד אלעד מקדסי, 
עו"ד מוטי כץ.

בנק ישראל: מר עידו יד שלום, גב' אופירה ריבלין, מר זהר ציטרין.

 משרד האוצר: גב' יעל מבורך, מר יונתן בר סימן טוב, גב' אלכס קגנוב, גב' ענת פייער, 
גב' יעל רגב, מר כפיר בטט.

 הרשות למשפט וטכנולוגיה: עו"ד ניר גרסון, עו"ד לימור שמרלינג מגזניק, 
עו"ד זיווית שלמון מוזר, עו"ד מריה ג'מאל, מר ארז ליבוביץ'.

תודה מיוחדת לעו"ד רוני נויבואר, עו"ד מרב זוהרי ועו"ד לירון מאוטנר לוגסי על שיתוף הפעולה 
והסיוע הרב לכל אורך עבודת הוועדה, ועל הצלחתם, בכישרון רב, לגרום להמלצות הוועדה 
לקרום עור וגידים בזמן קצר ביותר. אני מבקש גם להודות לחברת HMS שליוותה אותנו בתהליך 
ושתמשיך ללוות אותו ביישומו. אני רוצה להודות למרכז הוועדה, מר יואל בן אור, כמוהו "כמעיין 

המתגבר".

הדוח הסופי הינו תוצאה של עבודה מאומצת של 11 חודשים. יישום ההמלצות בהקדם האפשרי 
יאפשר לראשונה להגביר באופן משמעותי את התחרות בשוק האשראי למשקי הבית ולעסקים 

קטנים ובינוניים.

 מוריס דורפמן, יו"ר הוועדה
סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה
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תמצית המלצות הוועדה לשיפור המערכת 
לשיתוף בנתוני אשראי

הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי הוקמה באוגוסט 2014, על ידי ראש הממשלה 
מר בנימין נתניהו, ושרת המשפטים דאז גב' ציפי ליבני.

ראש  במשרד  לכלכלה  הלאומית  המועצה  ראש  סגן  )יו"ר(,  דורפמן  מוריס  מר  הועדה:  חברי 
הממשלה, עו"ד רני נויבואר, ראש תחום )אזרחי(, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, ד"ר 
אסף אילת, כלכלן ראשי, רשות ההגבלים העסקיים, גב' יעל מבורך, סגנית הממונה על התקציבים, 

משרד האוצר, מר עידו יד שלום, מנהל יחידת ההסדרה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

כמפורט בהרחבה בכתב המינוי, הנפגעים המרכזיים מהעדרה של מערכת אפקטיבית לשיתוף 
נתוני אשראי הם משקי הבית ועסקים קטנים )"המגזר הקמעונאי"(. ללא שיתוף מידע בהיקף 
המידע  מאגרי  ביותר.  מצומצמות  הקמעונאי  המגזר  בפני  העומדות  המימון  אפשרויות  רחב, 
המשמעותיים הקיימים בידי הבנקים הגדולים מקנים להם יתרון תחרותי משמעותי ביותר. שיתוף 

המידע יאפשר לראשונה תחרות בין מלווים על מתן אשראי.

ללקוחות  גם  האשראי  היצע  את  מגדיל  מידע  ששיתוף  העובדה  היא  מכך  חשובה  פחות  לא 
מסוכנים, אשר כיום נאלצים לפנות לשוק האפור. מידע רב יותר יאפשר גם לסווג את הלקוח 
קבוצתיים המעוררים חשש  נתונים  על  להסתמך  במקום  שלו,  האישית  הסיכון  לרמת  בהתאם 
לאפליה )כגון, כתובת מגורים(, ולפיכך צפוי להרחיב את הנגישות לאשראי ולצמצם את האפליה 
בתחום. בנוסף, בסיס המידע יאפשר לבנק ישראל לעקוב באופן הדוק יותר על התפלגות האשראי 
בקרב משקי הבית, ולממשלה לפתח כלי מדיניות ממקודים לעידוד הצמיחה ולצמצום פערים 
חברתיים. ניתוח מפורט של ההשפעות החברתיות של שיתוף המידע מופיע בפרק 2 לדו"ח. ניתוח 
זה מביא לכלל מסקנה כי יש לעצב את מערכת השיתוף, כך שתוכל להגשים את תכליות הבאות:

המלצה 1: תכליות המערכת לשיתוף נתוני אשראי

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים(א. 

הרחבת הנגישות וצמצום האפליה בשוק האשראי הקמעונאיב. 

בסיס מידע לביצוע משימותיו של בנק ישראלג. 

 בסיס מידע לממשלה לשם גיבוש הצעות למדיניות כלכלית לעידוד הצמיחה ד. 
והקטנת הפערים החברתיים

המלצות הוועדה במכלול הנושאים נועדו לעצב מחדש את ההסדר החקיקתי באופן שיאפשר 
להגשים את תכליותיו. לאחר תיאור איסוף המידע הנדרש בפרק 3, עוסקות המלצות הוועדה 
את  יגשים  אכן  הוועדה  ממליצה  עליו  הרחב  המידע  ששיתוף  מנת  על  ההכרחית  במעטפת 
מטרותיו. פרק 4 עוסק בהגנה על הזכות לפרטיות וזכויות נוספות של הלקוח, פרק 5 בתכליות 
השימוש המותרות במידע, פרק 6 במבנה מערכת השיתוף, ופרק 7 דן במספר צעדים חשובים 

נלווים ליישום הטמעת שיתוף הנתונים.
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המידע הנדרש לצורך מודל דירוג אפקטיבי )פרק 3(
המלצתה המרכזית של הוועדה ביחס למודל הנתונים הנאסף היא מעבר ממערכת שאוספת 
"מידע שלילי" בלבד )כגון, מידע על פשיטת רגל(, למערכת שאוספת כברירת מחדל גם "מידע 
היקף  )כגון,  בהתחייבויותיו  הלווה  של  העמידה  יכולת  על  המעיד  מידע  נרחב:  באופן  חיובי" 
ההלוואות שאותן פרע הלווה בעבר(. איסוף מידע רחב הוא תנאי הכרחי לכך שספק אשראי 
האשראי  ספק  זה  מידע  ללא  חשבונו.  את  מנהל  הלקוח  שבו  בבנק  להתחרות  יוכל  חיצוני 
המתחרה תמיד יישאר בעמדת נחיתות. הועדה רואה ערך רב באימוץ סטנדרט בינלאומי שנוסה 
ומשמש מדינות בעולם, על מנת שלא להציב חסמי כניסה לשחקנים בינלאומיים להשתתף 
הוועדה מצאה  אלו,  ולפעול בעתיד כלשכות אשראי. משיקולים  בשלב ההקמה של המאגר 
הסטנדרט  שהוא  מידע,  לאיסוף   "2 "מטרו  הבינלאומי  הסטנדרט  אימוץ  על  להמליץ  לנכון 
הפומבי היחיד, בכפוף לבחינה משפטית של חלק מפרטי המידע. כמו כן, הוועדה רואה חשיבות 
רבה בהרחבת המידע הנמסר ממקורות מידע ציבוריים, ובייחוד מחברת החשמל וספקי מים, 
מאחר שמחקרים רבים מצביעים על כך שההוספה של מידע זה מועילה בייחוד לאוכלוסיות 
שכיום מודרות מאשראי. קיימים מקורות נוספים שעשויים להועיל ליצירת מוניטין חיובי ובפרט 
להיבחן  ימשיכו  ואלו  במועדם,  ששולמו  שכירות  תשלומי  כגון  אשראי,  מודרות  לאוכלוסיות 

במסגרת קידום הנושא.

עסקים קטנים ובינונים: החוק במתכונתו הנוכחית מתיר איסוף מידע אודות עוסקים במסגרת 
הפעלת שירות מידע על עוסקים, אך אינו כופה את העברת המידע. בפועל המידע הקיים בידי 
הצומחות  יותר. מאחר שהתועלות  גדול  בעסק  ככל שמדובר  יותר  רב  הוא  לשכות האשראי 
ממאגר נתוני אשראי חשובות גם לעסקים קטנים ובינוניים, יש מקום לכלול בחקיקה אפשרות 
המליצה  עליו   2 המטרו  פורמט  אלו.  עסקים  אודות  גם  מידע  בשיתוף  אשראי  נותני  לחייב 
הוועדה קובע את מתכונת הדיווח עבור יחידים, כאשר פורמט הדיווח הנדרש לגבי עסקים ייבחן 

בהמשך.

בכל הנוגע לתקופת אחזקת הנתונים יש לאזן בין הצורך בשמירת הנתונים לתקופה מספקת, 
על מנת שניתן להעריך את הסיכון שבמתן אשראי, ובין רצון לאפשר ללקוח לפתוח דף חדש 
כמה שיותר מהר. הניסיון הבינלאומי מעיד על כך כי כיום נעשה שימוש במידע לתקופה ארוכה 
כי מאגר  מוצע  זאת,  יחד עם  בלבד.  ל-5 שנים  לקצר את התקופה  ניתן  וכי  )7 שנים(,  מדי 
הנתונים ישמור את המידע ל-7 שנים נוספות, ובסך הכול 12 שנים. שמירת המידע למשך 12 
שנים נועדה לאפשר למאגר לנתוני אשראי, ולשאר הגורמים במערכת שיתוף נתוני האשראי, 

להתמודד עם טענות משפטיות שעשויות לעלות כנגדם.

מידע  מקורות  כי  מוצע  האפשרי,  בהקדם  תפעל  האשראי  נתוני  שיתוף  שמערכת  מנת  על 
השלמת  שבמועד  כך  האפשרי,  בהקדם  הוועדה  המליצה  עליו  המידע  את  ישמרו  מסוימים 
הקמת המאגר יהיו נתונים זמינים שיספקו עומק היסטורי נדרש למאגר. בהקשר זה יש לבצע 
אבחנה בין מידע מהמערכת הבנקאית, שממילא משמש כיום לדירוג פנימי של הלקוח, לבין 
לדירוג הלקוח.  בו שימוש  כגון, חברות תשתית, שכיום לא נעשה  מידע ממקורות משלימים, 
יש  שכן  בכנסת,  החוק  מעבר  בטרם  למאגר  יועבר  לא  משלימים  ממקורות  היסטורי  מידע 
לאפשר לציבור להפנים את ההשלכות של איסוף המידע ממקורות אלו. נראה כי בעיה זו פחות 
משמעותית בנוגע למידע בנקאי, שכן גם כיום מידע זה משמש לדירוג של הלקוח, ועל כן, על 
פניו אין סיבה למנוע מנותני אשראי מתחרים גישה לאותו בסיס נתונים בכפוף לקבלת הסכמת 
מהמערכת  המידע  מקורות  יימסרו  למאגר  המידע  העברת  במועד  כי  מוצע  לפיכך  הלקוח. 

הבנקאית מידע היסטורי החל מינואר 2014, בכפוף לבחינה משפטית.

מידע  למסור  רשאים  שיהיו  מוסמכים  מקורות  ציבוריים,  ולגופים  הבנקאית  למערכת  בנוסף 
ידרשו להיות נותני אשראי, שידווחו בפורמט ובהיקף שיקבע על ידי הרגולטור. הוועדה סבורה 
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ניתן לוותר על הדרישה למחזור מינימאלי ממקור מוסמך הקיימת כיום בחוק, ולהסתפק  כי 
בדרישה המהותית לפיה מדובר בנותן אשראי המספק מידע למאגר, כאשר הדרישה למסור 
גישה  קבלת  לצורך  תנאי  גם  תהיה  הרגולטור  ידי  על  שיקבע  ובפורמט  בהיקף  המידע  את 

לדוחות אשראי )"עקרון ההדדיות" - להלן המלצה 2 9(.  3 4 5

המלצה 2: מודל הנתונים

הדיווח  פורמט  על  יבוסס  המידע  המועבר ממקורות  המידע  הדיווח:  פורמט   2.1
"מטרו 2", הפורמט הפומבי הבינלאומי הסטנדרטי לשיתוף נתוני אשראי.

הניתן  רלוונטי שיאפשר ככל  יכלול מידע  2.2 קטגוריות הנתונים: מודל הנתונים 
בכפוף  הבאות,  הקטגוריות  את  ויכלול  האשראי  בשוק  משוכללת  תחרות  פיתוח 

לבחינה משפטית נוספת של חלק מן הקטגוריות 3:

 נתוני הלקוח: שם, מספר ת.ז, כתובת, נתונים מזהים נוספים לצורך זיהוי חד-  1
ערכי של הלקוח והחשבון.

נתוני מקור המידע: שם מקור המידע, ח.פ וכדומה.  2

בלון   3 הלוואת  רכב,  הלוואת  אשראי,  מסגרת  )משכנתא,  האשראי  מוצר   סוג 
וכדומה(.

 פרטי האשראי כגון: היקפי החשיפות, תנאים, ריבית, סכומי ומועדי התשלומים,   4
בטוחות 4 וערבויות.

שכיר/  5 יחיד/משותף,  )חשבון  החשבון  מצב  לזיהוי  סטטוס  כגון  החשבון   פרטי 
עצמאי וכדומה(.

אחר   6 לגורם  הסגירה/פתוח/הועבר  סיבת  לרבות  סגור  חשבון  החשבון:   מצב 
וכדומה.

 היסטוריית התשלומים ופרטי החובות שמועד פירעונם חלף ולא שולמו או שלא   7
שולמו במועד במידה שקיימים. לא ידווח פיגור מתחת ל- 30 ימי פיגור.

 הערות מיוחדות כגון דווח על פשיטת רגל, חוב שסולק או נמחל, הסכם שהושג   8
לפריסת תשלומים, צרכן שלא ניתן לאתר וכדומה.

 נתונים נוספים במידה שקיימים ורלוונטיים לחשבון: חשבונות קשורים 5, ערבויות   9
לחשבון, מחלוקת בין הלקוח לבין נותן האשראי לגבי קיומו של חוב, פרטי גורם 

שקנה/מכר את החוב, עדכונים טכניים כגון שינוי בחשבון וכדומה.

בין היתר, תבחן הקטגוריה הנוגעת לחשבונות קשורים, ואופן אזכור זהותו של בעל החשבון הקשור במסגרתה, וכן יבחן   3

הצורך בנתון הכתובת, על מנת למנוע שימוש מפלה בנתון זה.
מידע על בטוחות אינו כולל מידע מפורט על נכסים של החייב, אלא רק מידע האם החוב מגובה בבטוחה.  4

מידע על חשבונות קשורים )כגון, חשבון של בן זוג( אינו כולל מידע מפורט על חשבונות אלו, אלא רק מציין שקיימים   5

צדדים קשורים, על מנת שנותן האשראי יוכל לבקש מצדדים אלו את הסכמתם לצפייה גם בחשבונות אלו.
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2.3 תדירות עדכון הנתונים: המידע יעודכן על ידי כלל מקורות המידע לפחות פעם 
בחודש.

2.4. מקורות מוסמכים: ידרשו להיות נותני אשראי ולמסור מידע בפורמט הדיווח 
ובהיקף שיקבע. מקורות מוסמכים לא ידרשו להיות בעלי מחזור מינימאלי.

המחויבים  הנוכחית  הציבוריים  הגופים  לרשימת  הציבוריים:  המידע  מקורות   2.5
לספק מידע למאגר )בנק ישראל, לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, 
ומערכת בתי המשפט( יתווספו חברת החשמל וספקי המים. כמו כן, תיבחן בעתיד 
האפשרות להחיל חובת דיווח גם על גופים ציבוריים נוספים, כגון, דיווח על תשלומי 

ארנונה לרשויות מקומיות.

בנוסף, המידע שימסר ממקורות המידע הציבוריים הנוכחיים יורחב, כך שיכלול גם 
מידע חיובי שלא נמסר כיום, כגון, מעקב אחר הליכי גבייה וניהול התיק בהוצאה 

לפועל ובכונס הנכסים הרשמי.

2.6 שמירת המידע: המידע שישמר במאגר המידע:
כל המידע שהגיע ממקורות המידע	 
נתונים על בקשות של נותני אשראי לקבל דו"ח אשראי.	 
מידע על בקשות לתיקון מידע וכן על מחלוקת ככל שקיימת בין הלקוח למוסר 	 

המידע.

2.7 תקופת אחזקת הנתונים: 
דו"ח 	  במסגרת  אך  המידע,  קבלת  מיום  שנים   12 של  לתקופה  יישמר   המידע 

אשראי יימסר אודות הלקוח מידע מ-5 השנים האחרונות.
רישום על בקשות לקבלת דו"חות אשראי: שנתיים.	 
לאחר תקופות אלו תימנע כל יכולת לקשר בין נתוני האשראי ללקוח ספציפי.	 
מידע לא מזוהה ניתן לשמור ללא הגבלה לצרכי מחקר והוא יימסר רק לגופים 	 

להם יינתן היתר בחוק או לפיו.

החל  מידע  לשמור  יחויבו  בנקאיים  תאגידים  המידע:  מועד התחלת שמירת   2.8
מינואר 2014, באופן שיאפשר במועד הקמת המאגר מסירת מידע בעומק ההיסטורי 

הנדרש לפיתוח שירותי המידע על ידי לשכות האשראי, בכפוף לבחינה משפטית.

2.9 מידע בנוגע לעסקים קטנים ובינונים: מוצע שחוק נתוני אשראי יתוקן באופן 
על  הוראות המחייבות את מקורות המידע להעביר מידע  שיאפשר לשר לקבוע 
תאגידים או סוגי תאגידים מסוימים. בין השיקולים לקביעת חובת העברת המידע 

יהיו היקף המידע הקיים אודות תאגידים אלו וגודל התאגיד.

הגנה על פרטיות וזכויות הלקוח )פרק 4(
המחדל  ברירת  כי  לראות  ניתן  מידע,  לשתף  תמריץ  יש  למלווים  בהם  תחרותיים,  בשווקים 
להעברת המידע אינה משפיעה על שיווי המשקל. גם אם החוק קובע כי מלווים צריכים להשיג 
זאת,  לעשות  מתקשים  אינם  המלווים  מידע,  להעברת  הלווים  של  המפורשת  הסכמתם  את 
מכיוון שההסכמה ניתנת באופן אוטומטי כתנאי למתן השירות. לעומת זאת, בשוק ריכוזי, כפי 
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שקיים בישראל, כוחות השוק גורמים לכך שדרישת ההסכמה להעברת מידע חיובי, אשר נועדה 
לידי ביטוי את אוטונומיית הפרט, בפועל מעבירה את ההחלטה לגבי שאלת  כביכול להביא 
שיתוף המידע לשחקנים החזקים – המלווים הגדולים. מלווים אלו הכריעו שלא לשתף מידע. 
ניתוח התועלות הקיימות משיתוף מידע מראה כי החלטה זו של המלווים אינה משרתת את 
טובת הציבור, ופוגעת בצורה מהותית ביכולת לפתח שוק אשראי תחרותי. לפיכך, בסיטואציה 
זו יש הצדקה למדינה להתערב באופן אקטיבי בעיצוב מנגנון קבלת ההסכמה. הזכות לאשראי 
אמנם אינה מוגדרת כזכות יסוד, אך אין ספק כי אשראי בכלכלה המודרנית הוא שירות חיוני 
ביותר. מתן הזכות לתאגיד הבנקאי לקבוע את כללי המשחק בכל הנוגע לשיתוף מידע מהווה 
פגיעה חמורה באפשרויות העומדות בפני הפרט לצרוך שירות חיוני זה. לפיכך, הגיעה הוועדה 
לכלל מסקנה כי לאור מבנה התמריצים הבעייתי שקיים בשוק ריכוזי, יש לשנות את ברירת 
המחדל, כך שמידע ייאסף, אלא אם כן הלקוח יתנגד לכך באופן מפורש. תאגידים בנקאיים 
וגופים ציבוריים יחויבו למסור את המידע ואילו יתר מקורות המידע )"מקורות מוסמכים"(, ימסרו 
את המידע על בסיס וולונטרי. על מנת למנוע מצב שבו בעתיד יהיו נותני אשראי גדולים חוץ 
בנקאיים שיבחרו שלא למסור מידע, מוצע לאפשר לקבוע סף של היקף אשראי, שמעליו תחול 

חובה למסור מידע, ככל שנותן האשראי לא מוסר מידע באופן וולונטרי.

נותן אשראי שירצה לגשת לדו"ח אשראי יידרש לקבל את הסכמתו של הלקוח. כמו כן, ללקוח 
שאוספים לגביו מידע תינתן אפשרות להודיע כי הוא אינו מעוניין שמידע כלשהו יימסר אודותיו, 
אולם במסגרת אפשרות זו, המידע ימשיך להיאסף על מנת שהלקוח לא יפגע מהעדר מידע 

ביום שיחליט לאפשר את מסירת המידע.

המלצה 3: איסוף מידע

3.1 מנגנון ההסכמה לאיסוף מידע:
מידע חיובי יועבר מכלל מקורות המידע, אלא אם כן לקוח יבחר באופן אקטיבי 	 

כי מידע חיובי לא יישמר, ואז הלקוח לא ייכלל במאגר )להלן: Opt-Out(. לקוח 
שקיים לגביו מידע שלילי מהותי לא יוכל לבצע Opt-Out משמירת מידע חיובי. 
במידה והגיע מידע שלילי מהותי אודות לקוח שביצע Opt-Out, המאגר יתחיל 

לשמור באופן מידי את כל המידע אודותיו.
לפני תחילת העברת המידע בפעם הראשונה יבוצע קמפיין ציבורי שיסביר מהו 	 

 ,Opt-Out שיתוף נתוני אשראי, מהן התועלות משיתוף המידע, כיצד ניתן לבצע
יגיע ככל הניתן  יבוצע באופן שיבטיח שהמידע  ומהן ההשלכות לכך. הקמפיין 

לכל אזרח במדינה.
לגבי לקוחות חדשים, מוצע כי כל מקורות המידע יכללו סעיף בחוזה שמסביר 	 

ללקוח כי מידע חיובי מועבר, אלא אם כן הלקוח ביצע Opt-Out. הרגולטור של 
המאגר יקבע את נוסח הסעיף. סעיף זה לא יעניק פטורים למקורות המידע מכל 

אחריות משפטית שחלה עליהם.
הודעה של הלקוח כי אינו מעוניין בכך שמידע חיובי ייאסף לגביו תימסר לגורם 	 

המידע.  למקורות  ולא  האשראי,  מלשכות  לאחת  או  המידע  במאגר  שיחזיק 
את  למחוק  והאחריות  למאגר,  המידע  את  מקרה  בכל  יעבירו  המידע  מקורות 

המידע המזוהה לגבי לקוחות שבצעו Opt-Out תהיה של המאגר.
לא ניתן יהיה לבצע Opt-Out רק בנוגע למקורות מידע מסוימים. לאחר ביצוע 	 

Opt-Out לא ישמר מידע מזוהה מאף אחד ממקורות המידע.
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3.2 חובת מסירת מידע למאגר:
כרטיסי 	  וחברות  בנקאיים  תאגידים   ,)2 3 בהמלצה  )כהגדרתם  ציבוריים  גופים 

האשראי יחויבו למסור מידע שלילי ומידע חיובי למאגר. מקורות מוסמכים ימסרו 
מידע שלילי וחיובי על בסיס וולונטרי.

מוצע כי ניתן יהיה לקבוע בתקנות סף של היקף אשראי, אשר מעבר לו כל גוף 	 
שלא החליט למסור באופן וולונטרי את המידע יחויב למסור מידע.

המלצה 4: מסירת דו"חות אשראי

4.1 מנגנון ההסכמה למסירת מידע:
יחויב 	  האשראי(  כרטיסי  חברות  או  בנקאי  תאגיד  מוסמך,  )מקור  אשראי  נותן 

לקבל את הסכמת הלקוח לצורך בקשת דו"ח אשראי.
במסגרת שירות לקמעונאיים המקבלים תשלומים דחויים תוכל לשכת האשראי 	 

לקבל נגישות לדו"ח אשראי אודות הלקוח ללא צורך בהסכמתו, רק אם קיים 
אודות הלקוח מידע שלילי מהותי. לשכת האשראי תוכל להעביר הלאה במסגרת 
נותני  גם  כי  יובהר,   .)8 3 - המלצה  )ראה להלן  וייעוץ  השירות רק מידע חלקי 

אשראי המוסרים מידע למאגר יוכלו לרכוש שירות זה.
נותן האשראי. הסכמת הלקוח 	  על קבלת הסכמת הלקוח תהיה של  האחריות 

למסירת המידע תוכל להתבצע באופן מקוון לאחר שננקטו אמצעי זיהוי סבירים.
לקוח יוכל להעניק הסכמה לנותן האשראי לגשת למידע החל ממועד שבו ביקש 	 

כי  יובהר,  לנותן האשראי.  הלקוח  בין  בתוקף  חוזה  יש  עוד  וכל  הלוואה,  הלווה 
העמדת מסגרת אשראי או מתן ערבות להלוואה תחשב לעניין זה כמתן אשראי 

ללא תלות בשאלה האם מסגרת האשראי או הערבות מומשו בפועל.
גופים הזכאים לגשת למידע )להלן המלצה 1 9( לא יוכלו להחתים את לקוחותיהם 	 

על הסכמה כללית לגשת למידע, אלא רק אגב עסקת אשראי, וכל עוד יש חוזה 
אשראי שלא הסתיים בין הלקוח ובין נותן האשראי.

חברות תשתית ציבוריות לא יוכלו להתנות מתן שירות במתן הסכמה של הלקוח 	 
יוכלו לקבל גישה למידע אודות לקוחותיהם  לגשת למידע. לפיכך, חברות אלו 
בתשלומים  פיגר  הלקוח  אם  רק  גביה,  הליכי  בפתיחת  הכדאיות  בחינת  לשם 
המידע  היקף  הלקוח.  בהסכמת  צורך  וללא  בתקנות,  שיקבע  בהיקף  לחברה, 

הנמסר לחברת תשתית ציבורית יבחן בהמשך.
יודגש, כי בנוסף לעמידה בדרישת ההסכמה כמפורט בסעיף זה, יש לעמוד גם 	 

בדרישות נוספות לצורך זכאות למידע, ראה להלן המלצה 1 9 העוסקת ברשימת 
הגופים הזכאים לגשת למידע.
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Opt Out 4.2 ממסירת מידע:
לקוח שיבחר לבצע Opt-Out מאיסוף מידע )המלצה 1 3( עלול להיפגע כאשר 	 

ירצה להתחרט. במהלך התקופה שבה הלקוח לא ייכלל במאגר לא ייאסף עליו 
מידע חיובי, ולכן ביום שבו הלקוח יחזור למאגר לא תהיה לו היסטורית אשראי 
ממסירת  רק   Opt-Out לביצוע  נוספת  אפשרות  להעניק  יש  לפיכך,  חיובית. 
הנתונים. משמעות ה - Opt-Out היא שהמידע ימשיך להיאסף במאגר, אולם 
הוא לא יימסר לשום גורם כל עוד הלקוח לא נתן למאגר את אישורו המפורש 
המאפשרת  הסכמה  על  בטעות  חתם  הלקוח  אם  גם  זאת,  הנתונים.  למסירת 

לאותו גורם לגשת למידע.
הגדרות:

"מידע שלילי מהותי": מידע המעיד באופן מובהק על סיכון גבוה מאד של הלווה. 
המידע יקבע על ידי השר בתקנות.

על מנת לוודא כי שיתוף המידע הרחב עליו ממליצה הוועדה אכן ישמש להגשמת תכליות 
החקיקה, הקדישה הוועדה חשיבה מרובה לעיצוב מאפייני המערכת באופן שיוכל להבטיח זאת. 
המלצות הוועדה שלהלן, המלצות 9-5, העוסקות בזכויות הלקוח, השימושים המותרים במידע 
ומנגנוני השקיפות הנדרשים, נועדו לייצר את המעטפת ההכרחית על מנת ששיתוף המידע 

הרחב אכן יגשים את מטרותיו.

המלצה 5: שקיפות ונגישות

5.1 זכות עיון במידע: לקוח זכאי לעיין במידע שמצוי אודותיו. מוצע כי הרגולטור 
יוכל להפעיל את סמכותו באופן שיבטיח את זכותו של הלקוח בכל הנוגע לאופן 

ומועד הנגשת הדו"ח ללקוח.

5.2 שירות התרעות: ללקוח תינתן האפשרות להירשם לשירות מקוון שמתריע בפני 
את  וכן מעדכן  לגביו,  במידע שנאגר  שינויים משמעותיים שנעשים  לגבי  הלקוח 
הלקוח בכל פעם שגורם כלשהו מבקש על הלקוח מידע, בצירוף ציון שם המבקש 

ותכלית הבקשה.

5.3 מרשם של גופים העושים שימוש במידע: הרגולטור ינהל מרשם פתוח לציבור 
אשר יאפשר לראות מי הגופים שקונים דוחות אשראי, וכן תיאור של תכלית השימוש 

במידע של אותם גופים.
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המלצה 6: תיקון מידע באופן מהיר ושקוף לציבור

6.1 קיצור תהליך הערעור: הליך הערעור כולו יקוצר לכ-14 יום. במידה וההליך לא 
הסתיים במועד, המידע ימחק באופן מידי. הליך הערעור יוכל להיעשות כולו גם 
באופן מקוון. אם במהלך בירור נותן אשראי ביקש לראות את דו"ח האשראי, בעל 

הרישיון יציין מהו המידע הנמצא בבירור.

6.2 שקיפות ציבורית: דוחות שנתיים יפורסמו לציבור בנושא בקשות לתיקון המידע, 
הכוללים מידע סטטיסטי על הגופים שלגביהם הוגשו בקשות לתיקון מידע, מספר 

הבקשות, מהותן, ותוצאות הבירור.

6.3 סמכויות הרגולטור בנוגע להליך תיקון המידע:
בנוסף לאחריות המשפטית המוטלת על מקורות המידע, לרגולטור תינתן הסמכות 	 

שיקבע,  כפי  מספקים  אמצעים  נקטו  שלא  מידע  מקורות  השאר,  בין  לקנוס, 
להבטחת אמינות המידע הנמסר למאגר, או שלא טיפלו בבקשות לתיקון מידע 

באופן שיקבע.
תיקון 	  בנוגע לבקשות  תלונות  ציבור שתקבל  לפניות  יפעיל מחלקה  הרגולטור 

מידע שלא טופלו כראוי לדעת לקוחות. לרגולטור תהיה הסמכות להורות על 
מחיקת הרישום במאגר.

המלצה 7: איסור שימוש בנתונים דמוגרפיים

שיקבעו,  דמוגרפיים  בנתונים  שימוש  ייאסר  אשראי  דירוג  מתודולוגיית  במסגרת 
כגון: גזע, דת, לאום וכתובת.

השימוש במידע ונגישות לדוחות אשראי )פרק 5(
השימוש שנעשה במידע והגורמים אשר זכאים לגשת למידע מהווים נדבך חשוב בהגשמת 
תכליות המערכת. בנוסף, לשימושים הנוגעים למתן אשראי )ניתוח סיכון בעת קבלת החלטה 
על מתן אשראי, ניתוח שינוי בסיכון בתיק אשראי קיים(, מצאה הועדה לנכון להוסיף שלושה 
שימושים נוספים, על מנת להגשים את תכליות מערכת השיתוף: חינוך פיננסי, תיווך מוצרי 
אשראי ומחקר. שני השימושים הראשונים נועדו לאפשר להעצים את הלקוח, כך שהוא יוכל 
להפיק את המרב מן המידע, הן באמצעות גורמים שיספקו לו עצות להתנהלות פיננסית נבונה, 
והן באמצעות גורמי תיווך שיוכלו למצוא ללקוח את הצעת האשראי הטובה ביותר. השימוש 
הפיננסית,  לצורך מעקב אחר המערכת  למידע  לגשת  ישראל  לבנק  נועד לאפשר  המחקרי 

ולממשלה לצורך עיצוב כלי מדיניות לעידוד הצמיחה וצמצום פערים חברתיים.

בכל הנוגע לשוק התעסוקה, הוועדה סבורה כי יש להסיר מן החוק את תכלית השימוש הנוגעת 
להתקשרות בחוזה העסקה. קיים ספק רב האם המידע אודות נתוני אשראי הוא מידע רלוונטי 
לצורך קבלת החלטה על העסקת העובד. בנוסף שוק התעסוקה הוא שוק תחרותי ומבוזר, ולכן 
לא קיים אותו "אפקט תחרותי" הקיים בשוק האשראי, אשר גורם לכך כי לקוחות בכל רמות 

הסיכון ייהנו משיתוף המידע.
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בשוק השכירות המידע ההתנהגותי הקיים בנתוני אשראי בוודאי רלוונטי לצורך ניסיון לצפות 
הוא  השכירות  שוק  התעסוקה,  לשוק  בדומה  אולם,  בתשלומים.  יפגר  שהשוכר  הסיכוי  מה 
שוק תחרותי ומבוזר, ולכן הוספת המידע אינה יוצרת "אפקט תחרותי" שמועיל לכלל שכבות 
האוכלוסייה, בכל רמות הסיכון. בנוסף, ההחלטה המתקבלת על בסיס המידע אינה החלטה של 
מומחים לניהול סיכונים, אלא של משכירי דירות פרטיים. עובדה זו מעלה את החשש כי בדומה 
לשוק התעסוקה שימוש במידע יביא להדרה מהשוק של אוכלוסיות בעלות דירוג נמוך. יחד עם 
זאת, הוועדה סבורה כי יש לבחון את התרת השימוש במידע לצורך עידוד שוק השכירות לטווח 
ארוך. בשוק זה ניתן להצביע על כשל שוק משמעותי הגורם לכך שכמעט ולא ניתן למצוא 
דירות להשכרה ארוכת טווח. שיווי משקל זה פוגע בכלל האוכלוסייה, ובייחוד בשכבות חלשות, 
שאינן יכולות לרכוש בית ונאלצות לחתום על חוזה חדש בכל שנה. לפיכך, סבורה הועדה כי 
במסגרת המאמצים הממשלתיים לעידוד שוק השכירות ארוכת הטווח יש מקום לבחון האם 

ובאיזה אופן ניתן יהיה לעשות שימוש במידע.

שימוש נוסף אותו בחנה הוועדה הוא שימוש במידע לצרכי שיווק. המידע הקיים במאגר הוא 
שיווק  השיווק.  מאמצי  את  למקד  להם  מאפשר  שהוא  מאחר  אשראי  לנותני  רב  ערך  בעל 
בנותני אשראי  להתחרות  קטנים  נותני אשראי  של  ביכולת  רכיב משמעותי  מהווה  אפקטיבי 
גדולים שיש להם מידע רב על לקוחות פוטנציאלים. מאידך, שימוש במידע לצרכי שיווק מעורר 
בעיתיות רבה יותר מן ההיבט של פגיעה בפרטיות הלקוחות. פתרון אפשרי הוא מתן נגישות 
למידע מוגבל שיאפשר לנותן אשראי למקד את מאמצי השיווק.6 הוועדה סבורה כי יש מקום 
לבחון פתרונות מסוג זה בהמשך. לאחר הטמעת המערכת ובחינת השפעתה על הלקוחות ועל 
נותני האשראי, וככל שיתברר שיש בכך צורך חיוני, העניין ייבחן, לרבות האם צורך זה מצדיק 

את עוצמת הפגיעה הנוספת בפרטיות.

רשימת השירותים אותם מותר לבעל הרישיון להציע צריכה לנבוע מתכליות השימוש במידע. 
יש לאפשר לבעל הרישיון להציע את מכלול השירותים להם נדרש נותן האשראי. שירותים אלו 
יעודדו את כניסתם של נותני אשראי קטנים, אשר בשל מחסור במשאבים יתקשו לבצע את כל 

תהליך מתן האשראי באופן עצמאי, ולכן יוכלו להיעזר בשירותיהם של בעלי הרישיון.

בניגוד למצב כיום מוצע כי רק מקורות מידע המספקים מידע רלוונטי למאגר אודות מרבית 
לקוחותיהם, יוכלו לקבל בעצמם דוחות אשראי )"עקרון ההדדיות"(. עקרון ההדדיות יבטיח כי 
רק גורמים שבאמת זקוקים למידע יקבלו את הנגישות אליו. גוף שאין לו מידע רלוונטי לספק 

ככל הנראה אינו זקוק למידע, מאחר והוא אינו עוסק בניהול סיכוני אשראי.

נכס או  נמוכים לתקופות קצרות, אגב מכירת  גופים קמעונאיים הנותנים אשראי בסכומים 
שירות )"תשלום נדחה"(, זקוקים למידע בדרך כלל כדי לקבל החלטה האם להסכים לקבל את 
התשלום הנדחה. לעומת זאת, נותני אשראי זקוקים למידע לצורך קביעת תנאי האשראי )גובה 
הריבית, היקף האשראי וכדומה( ומעוניינים במידע גולמי לשם כך. לפיכך סבורה הוועדה כי יש 
לאפשר לקמעונאי המקבל תשלום נדחה לקבל מידע חלקי בלבד, הכולל מידע שלילי פומבי 
ייבחן  הליכי החקיקה  קידום  הנדחה. במסגרת  הקיים בקבלת התשלום  לסיכון  בנוגע  וייעוץ 
האם בנוסף למידע השלילי הפומבי יש לכלול גם מידע שלילי מהותי נוסף במסגרת המידע 
הנמסר לקמעונאי. בדומה למצב כיום מוצע כי ניתן יהיה לקבל שירות זה גם ללא הסכמת 
הלקוח וללא צורך בהדדיות. יודגש, כין אין מניעה שקמעונאי הנותן אשראי יקבל דוח אשראי 
מלא במידה והוא ימסור בעצמו מידע למאגר )עקרון ההדדיות(, ויקבל את הסכמת הלקוח 
לכך. ולהפך, נותן אשראי הזכאי לרכוש דוחות מלאים מהמאגר יוכל לרכוש גם את השירות 

כך לדוגמא, באנגליה נותן האשראי יכול לתת ללשכת האשראי רשימה של לקוחות פוטנציאלים. הלשכה רשאית לתת   6

לנותן האשראי מידע בנוגע לאלו מהלקוחות נמצאים מעל חתך מסוים אותו בחר נותן האשראי )כגון, לקוחות מעל 
דירוג אשראי מסוים(.
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שלגביהם  לקוחות  עבור  רק  מידע  לבקש  תוכל  ציבורית  תשתית  חברת  לקמעונאים.  הניתן 
החברה דיווחה כי הם פיגרו בתשלומים, לשם מיקוד מאמצי הגביה. גופים אלו )כגון, חברת 
החשמל, תאגידי מים( מחויבים לספק שירות, ולכן יש הצדקה לתת להם נגישות למידע רק 

אודות לקוחות שפיגרו בתשלומים.

לסיכום, מכלול ההמלצות מקטין באופן משמעותי את הסיכוי שיעשה במידע שימוש שאינו 
נועד לתכליות השימוש שהוגדרו, ובכלל זה: ההמלצה על צמצום תכליות מסירת המידע, עקרון 
המשתמשים  הגורמים  של  לציבור  פתוח  מרשם  ניהול  למידע,  ובנגישות  במסירה  ההדדיות 
במידע, שירות התרעות המתריע בפני הלקוח על כל גורם שניגש למידע, ופרסום דוחות בנושא 

בקשות לתיקון מידע.

המלצה 8: השימוש במידע

8.1 השימוש במידע

ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת החלטה על מתן אשראי  1

ניתוח השינוי בסיכונים הקיימים בתיק אשראי  2

חינוך פיננסי  3

תיווך מוצרי אשראי  4

מחקר  5

8.2 שכירות ארוכת טווח: הוועדה ממליצה לבחון במסגרת המאמצים הממשלתיים 
לעידוד שוק שכירות ארוכת הטווח האם ובאיזה אופן יש לאפשר שימוש במידע.

8.3 שירותים של בעל הרישיון

דירוג אשראי של לקוח.  1

ניתוח הסיכונים הקיימים בתיק האשראי של נותן אשראי.  2

התרעה בפני נותן אשראי או לקוחות על הרעה במצבם של לקוחות.  3

שירות לקמעונאים: ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת תשלום נדחה עבור מוצר או   4
בדבר  וייעוץ  פומבי  שלילי  מידע  לקבל  יהיה  ניתן  זה  שירות  במסגרת  שירות. 
ייבחן  הסיכון הקיים בקבלת התשלום הנדחה. במסגרת קידום הליכי החקיקה 
נוסף  מהותי  שלילי  מידע  גם  לכלול  יש  הפומבי  השלילי  למידע  בנוסף  האם 

במסגרת המידע הנמסר לקמעונאי.

מודל גביה: מודל המסייע לנותן האשראי למקד את מאמצי הגביה. יובהר, כי   5
בעל הרישיון לא יעסוק בעצמו בגביית חובות.

חינוך פיננסי של לקוח.  6

ייעוץ בדבר חיתום אשראי לנותן אשראי.  7

אימות זהות הלקוח אגב עסקת אשראי.  8
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המלצה 9: זכות גישה למידע

9.1 גורמים הזכאים לקבל דוחות אשראי

הקיים   1 המידע  כל  על  המבוסס  אשראי  דו"ח  לקבל  זכאי  יהיה  הלקוח  לקוח: 
אודותיו במאגר.

תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי: גופים אלו יהיו רשאים לקבל דו"ח   2
אשראי המבוסס על כל פריטי המידע הקיימים במאגר, ובכפוף למנגנון ההסכמה 
)המלצה 1 4(. בדו"ח זה לא יצוינו הפרטים הבאים: זהות נותני האשראי, ונתונים 

מזהים שנאספו לצורך זיהוי הלקוח.

אשראי   3 דו"ח  לקבל  רשאים  יהיו  אלו  גופים  אשראי:  נותני  מוסמכים  מקורות 
בדומה לתאגידים בנקאיים ובלבד שהם עומדים בעקרון ההדדיות )המלצה 2 9(.

יהיו רשאים לקבל   4 לא  גופים אלו  נדחה:  גופים קמעונאיים המקבלים תשלום 
דו"ח אשראי מלא, אך יהיו רשאים לרכוש שירות לקמעונאיים )המלצה 3 8(.

חברות תשתית ציבוריות: גופים אלו יהיו רשאים לקבל מידע אודות לקוחותיהם   5
צורך  ללא  בתקנות,  שיקבע  בהיקף  לחברה  בתשלומים  פיגר  הלקוח  אם  רק 
בהסכמת הלקוח, ובכפוף לעקרון ההדדיות ככל שלא מדובר בחברות שחויבו 

למסור מידע. היקף המידע הנמסר לחברות תשתית ציבוריות יבחן בהמשך.

יהיו רשאים לקבל   6 גופים אלו  וגופים העוסקים בחינוך פיננסי:  מתווכי אשראי 
הרגולטור  בהוראות  ועמידה  מהלקוח,  כוח  ייפוי  לקבלת  בכפוף  אשראי  דו"ח 
נותני אשראי שעמם עובד המתווך  האחראי על המאגר, ובכלל זה החובה כי 

מוסרים בעצמם מידע למאגר. 7

נוספים שיקבעו בתקנות: רק מידע אנונימי, תוך קביעת   7 וגורמים  ישראל  בנק 
הוראות שיבטיחו כי המידע יישאר בלתי מזוהה. גורמים נוספים שיבחנו בהמשך: 

גופי מחקר, או נותני אשראי לצורך כיול מודל דירוג האשראי הפנימי שלהם.

לשכה המרכזית לסטטיסטיקה: רשאית לקבל את כל המידע שקיים במאגר.  8

9.2 עקרון ההדדיות

בכפוף לאפשרות לחרוג מעקרון זה במקרים המתאימים שיעוגנו בתקנות, דו"ח 
מרבית  על  למאגר  רלוונטי  מידע  שמספק  מידע  למקור  רק  יינתן  מלא  אשראי 
לקוחותיו, או התחייב לספק מידע בעתיד. היקף המידע הרלוונטי אותו נדרש לספק 
ידי  מקור המידע, והמועד שבו הוא מחויב להתחיל לספק את המידע, יקבע על 
הרגולטור, בין היתר, מתוך מטרה שלא לייצר חסם כניסה לנותני אשראי בתחילת 

דרכם.

7

בהלוואות עמית לעמית )Peer to Peer lending( האחריות למסור מידע למאגר תוטל על המתווך, ולא על נותני   7

האשראי.
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9.3 אופן הגישה למידע
ניתן יהיה לקבל נגישות למידע רק לאחר הקמת ממשק מקוון. לא ניתן יהיה להגיש 

בקשה "חד פעמית" כפי שניתן להגיש כיום בקשה בכתב.

9.4 עוולה אזרחית
בקשה לקבל דו"ח אשראי שלא בהתאם להוראות החוק, מהווה עוולה בנזיקין.

מבנה המערכת )פרק 6(
ציבורית  על הסקאלה שבין מערכת  הנעות  למבנה המערכת,  חלופות  בחנה מספר  הוועדה 
מודלים  כי  היא  הוועדה  בלבד. מסקנת  פרטיים  רישיון  בעלי  על  למערכת המבוססת  בלבד, 
רישיון  בעלי  ובין  המידע,  מרבית  את  שאוספת  מרכזית  תשתית  בין  המשלבים  "היברידיים" 
פרטיים שיספקו את השירותים על בסיס המידע שייאסף במאגר המרכזי, מאפשרים להשיג 

את מירב התועלות.

נמוכים  כניסה  חסמי  עם  יותר,  תחרותי  שוק  מבנה  לייצר  מאפשר  מרכזי  מאגר  של  קיומו 
באופן משמעותי עבור לשכות האשראי )בעלי הרישיון(, ותורם ליצירת וודאות ושליטה גבוהים 
יותר בכל הנוגע לקצב התקדמות הפרויקט. יתרונות אלו משמעותיים ביותר בשל גודל השוק 
הישראלי ומידת הריכוזיות של המערכת הבנקאית. קיימים מספר מודלים היברידיים אפשריים 
המתוארים בהרחבה בפרק 6. אפיון מלא של המודל יעשה במסגרת ועדת המכרזים להקמת 

המאגר, במסגרת גבולות הגזרה שיקבעו בחקיקה.

הקמת המאגר המרכזי תעשה על ידי בנק ישראל, אשר יוענקו לו כל הסמכויות הרגולטוריות 
הנדרשות לשם כך בחוק, ובכלל זה: הקמת המאגר, פיקוח על לשכות האשראי שיקבלו גישה 
ומתן  ועל מקורות המידע ומשתמשים בנתוני אשראי שיתחברו למאגר או ללשכות,  למידע, 
רישיונות לגופים הרלוונטיים. ריכוז מלוא הסמכויות בידי גורם אחד הכרחי להצלחת הפרויקט.

משרד  ובשיתוף:  ישראל  בנק  בראשות  הפרויקט  לליווי  היגוי  ועדת  תוקם  ההקמה  בשלב 
הסוגיות המקצועיות  בכל  הועדה תטפל  ראש הממשלה.  ומשרד  האוצר,  המשפטים, משרד 
הקשורות לפרויקט עד לסיומו, ובכלל זה: בחירת הזכיין להקמת המאגר, מתן הרישיונות ללשכות 

האשראי ואבטחת המידע.



19 םותוםירוהתיםיריינתריהרועישירונשנםיהרוםיהייכםיכויירשיו

המלצה 10: הקמת מאגר מרכזי

להקים  יהיה  שניתן  ציבורית,  בבעלות  מרכזי  מאגר  הקמת  על  ממליצה  הוועדה 
ולהפעיל על ידי זכיין פרטי או במיקור חוץ. המאגר ישמש תשתית ללשכות אשראי 
פרטיות שיוכלו להציע שירותים על בסיס המידע הקיים במאגר. לשכות האשראי 
שירותי  פיתוח  לצורך  במאגר  שישמר  מזוהה  בלתי  למידע  מלאה  נגישות  יקבלו 
רק  ללשכות  יועבר  מזוהה  מידע  למאגריהן.  מזוהה  מידע  לשכפל  מבלי  המידע, 
לאחר קבלת הסכמת הלקוח בהתאם לאמור בהמלצה 1 4. המאגר יספק שירותים 
אלו ללשכות האשראי בתנאים שקופים, הוגנים ובמחיר סביר. ככל שזכיין פרטי יקים 
ניגוד עניינים העשוי להשפיע על  יהיה גורם בעל  ויתפעל את המאגר, הזכיין לא 

הגשמת תכליות הקמת המאגר, כגון, גורם בקשרי בעלות עם גופים נותני אשראי.

המלצה 11: מבנה הרגולציה

בנק ישראל יקבל את הסמכויות הרגולטוריות בהתאם לחוק נתוני אשראי, ובכלל 
זה: הקמת המאגר, פיקוח על לשכות האשראי שיקבלו גישה למידע, ועל מקורות 
רישיונות  ומתן  ומשתמשים בנתוני אשראי שיתחברו למאגר או ללשכות,  המידע 
לגופים הרלוונטיים. הרגולטור שיקבל את הסמכויות יהיה כפוף ישירות לנגיד בנק 

ישראל או למשנה לנגיד.

ישראל  בנק  בראשות  לפרויקט  היגוי  ועדת  תוקם  המאגר  של  ההקמה  בשלב 
ובשיתוף: משרד המשפטים, משרד האוצר, ומשרד ראש הממשלה. הועדה תטפל 
בכל הסוגיות המקצועיות הקשורות לפרויקט עד לסיומו, ובכלל זה, בחירת הזכיין 

להקמת המאגר, מתן הרישיונות, ואבטחת המידע.

צעדים נלווים )פרק 7(
הצגת דירוג אשראי לכל אזרח צפויה להוביל לשינוי בהתנהגות פיננסית של הציבור, כתוצאה 
באופן  יתרחש  זה  שינוי  כי  להבטיח  מנת  על  האזרח.  להפיק  יכול  אותן  התועלות  מהפנמת 
יישום הרפורמה. לפיכך,  החלק והקל ביותר, הדבר דורש השקעה בחינוך פיננסי שילווה את 
לדעת חברי הוועדה יישום המלצות הוועדה צריך להיות מלווה בהסברה רחבה אודות השפעות 
שיתוף המידע על ציבור הלקוחות. כמו כן יש מקום לבחון הכנסה של מערכי שיעור בנושא 
דירוג אשראי לבתי הספר, על מנת שכל בוגר מערכת החינוך יקבל חינוך פיננסי שיקנה לו 

)ולמשפחתו( כלים בסיסים להתנהלות פיננסית נבונה, ולבניית היסטורית אשראי.

איסוף המידע יאפשר לראשונה לקבל תמונה מלאה על האשראי הצרכני של משקי הבית, 
התפלגותו בין העשירונים השונים, וראיה גיאוגרפית )פריפריה לעומת המרכז וכדומה(. למידע 
זה חשיבות רבה, כמפורט בעמדת בנק ישראל המצורפת כנספח לדו"ח. מעבר לכך, מידע זה 
יאפשר לממשלה לכוון את אמצעי המדיניות בתחום האשראי בצורה הרבה יותר אפקטיבית, 
ולמקד אותם באוכלוסיות מודרות אשראי. על מנת שניתן יהיה לפתח כלי מדיניות אפקטיביים 
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יש חשיבות רבה כי איסוף המידע ילווה במחקר מקיף אודות התפלגות האשראי בקרב משקי 
הבית ובניסיון לזהות ולאפיין אוכלוסיות שסובלות מהדרה מהמערכת הפיננסית.

בנוסף, הוועדה סבורה כי יישום שיתוף המידע צריך להוביל לשינוי פרדיגמה בהליך פשיטת 
הרגל. שיתוף רחב של מידע מאפשר לנותני אשראי לקבל החלטה מושכלת יותר בעת מתן 
בכך  לראות  יותר  רבה  הצדקה  יש  רגל  לפשיטת  הגיע  החייב  שבו  במקרה  לפיכך,  אשראי. 
"תאונה כלכלית" בלבד, ולא כתם מוסרי. הוועדה סבורה כי הרפורמה בשיתוף המידע צריכה 
לתמוך במהלכים אותם בוחן משרד המשפטים לשינוי דיני פשיטת הרגל, כך שיינתן משקל רב 

יותר לאינטרס שיקום החייבים.

המלצה 12: צעדים נלווים

12.1 חינוך פיננסי

הפיננסי אשר 	  החינוך  צעדי  תוביל את  ההון  שוק  באגף  פיננסי  חינוך  מחלקת 
הרלוונטיים,  כלל השותפים  פעולה מצד  שיתוף  תוך  הרפורמה,  יישום  את  ילוו 
בממשלה ומחוצה לה. זאת, בכפוף לכך שיוגדר מקור תקציבי ברור ליישום צעדי 
הציבוריים  הגורמים  כלל  של  ותקציבים  משאבים  איגום  תוך  הפיננסי,  החינוך 

הרלוונטיים.
לבצע 	  שיאפשרו  מנת  על  מספיק  רחבות  יהיו  לרגולטור  המוקנות  הסמכויות 

פעולות בתחום חינוך פיננסי.
הועדה ממליצה למשרד החינוך לבחון הכלתם של תכנים בנושא דירוג אשראי 	 

כחלק מהרחבת התכנית לחינוך פיננסי בבתי הספר, תוך התייעצות מקצועית עם 
מחלקת חינוך פיננסי.

12.2 שימוש במידע לפיתוח כלי מדיניות להתמודדות עם הדרה פיננסית

בנק ישראל יפרסם דוחות מחקר המבוססים על הנתונים שיאספו במאגר המרכזי 
אשר יעסקו בין היתר בשאלות הבאות:

נגישות וחלוקת האשראי במשק, תנאי האשראי, והשפעת שיתוף המידע בנתוני   1
אשראי על עידוד הצמיחה וצמצום פערים חברתיים.

מגמות במתן אשראי, צריכתו ועמידה בהתחייבות ע"י הציבור.  2

12.3 הליך פשיטת רגל

הוועדה ממליצה למשרד המשפטים לבחון האם במקביל ליישום המלצות הוועדה 
יש מקום במסגרת עיצוב הליך פשיטת הרגל לתת משקל רב יותר לאינטרס שיקומו 

של החייב.

המלצה 13: יישום המלצות הוועדה

הוועדה ממליצה כי המפקח על הבנקים, רשות החשמל ורשות המים יפעלו להוצאת 
הנחיות להערכות מקורות המידע בהקדם האפשרי.
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פרק 1: שוק האשראי הקמעונאי

רקע: המערכת הפיננסית בישראל
המערכת הפיננסית בישראל יחסית מפותחת והנגישות של משקי הבית אל מוסדות פיננסיים 
גבוהה ודומה ברמתה למדינות ה-OECD. רובם המוחלט של משקי הבית בישראל עושים שימוש 
 ,)76%( כרטיס אשראי  אחזקת   ,)90%( עו"ש  חשבון  ניהול  דרך  אם  בין   – פיננסיים  במוסדות 

חיסכון )53%( או לקיחת אשראי )41%(.

תרשים 1: שימוש בשירותים פיננסיים בישראל וקבוצת השיוך שלה )ממוצע(, 2014 8

מקור: נתוני הבנק העולמי 9

התפלגות נכסי הציבור
יחד עם הנגישות הגבוהה למערכת הפיננסית, תיק הנכסים של הציבור גדל אף הוא באופן 
עקבי בשנים האחרונות והסתכם בסוף שנת 2014 בכ-17 3 טריליוני ₪. בהרכב תיק הנכסים 
ידי הגופים  של הציבור ניכרת מגמת גידול באחזקות עקיפות, בעיקרן נכסים המנוהלים על 
המוסדיים, על חשבון אחזקה של נכסים במישרין, לרבות באמצעות פיקדונות בבנקים. בדרך 
זו, הגופים המוסדיים מנהלים סכומים הולכים וגדלים הניתנים להפניה למגוון מקורות השקעה 
וביניהם מתן אשראי. על אף הגידול במקורות, חלקם של הגופים המוסדיים באשראי למשקי 
בית ועסקים קטנים )להלן: "אשראי קמעונאי"( נותר מצומצם ואינו נמצא במגמת עליה, זאת 

כפי שיוצג בהמשך.

כהשלמה לתרשים, 64% מאוכלוסיית ישראל לקחה הלוואה במהלך שנת 2014 )לעומת 41% ממוסד פיננסי(, זאת   8

ביחס ל-40% בקבוצת הייחוס. באופן דומה, 62% מאוכלוסיית ישראל חסכו כסף במהלך 2014 )לעומת 53% במוסד 
פיננסי(, כאשר ממוצע מדינות ה-OECD בעלות הכנסה גבוהה לנפש עמד באותה תקופה על 71% 

זמין ב: http://data.worldbank.org/country/israel; נצפה ב-2015 4 25  9
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טבלה 1: הרכב תיק נכסי הציבור, 2011-2014 10 11

סך תיק הנכסיםהתקופה
)מיליארדי ₪(

נכסים
במוסדיים 10 )%(

נכסים בידי הציבור
במישרין )%(

מזה: פיקדונות
בבנקים 11 )%(

20112,529.942 157 930 7

20122,727.544 056 030 2

20132,968.845 954 128 1

20143,168.547 352 728 3

מקור: נתוני בנק ישראל 12

המערכת הבנקאית בישראל
בנקים  ושלושה  בנקאיות  קבוצות  מחמש  בעיקרה  מורכבת  הישראלית  הבנקאית  המערכת 
עצמאיים.13 בהתאמה, היא מאופיינת בריכוזיות גבוהה הבאה לידי ביטוי בכך ש-94% מהפעילות 
הבנקאית מרוכזת בידי חמש הקבוצות הבנקאיות, כאשר למעלה ממחצית הפעילות מרוכזת 

בידי שתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות.14

תרשים 2: מדד הרפינדל-הירשמן 15 ומדד CR(2( 16 במערכת הבנקאות, 1992-2014 17

מקור: ניתוחי הפיקוח על הבנקים

נכסים המנוהלים בידי הגופים המוסדיים הם נכסים המנוהלים בעקיפין.  10

כולל תכניות חיסכון.  11

זמין ב:  12 

http://www.bankisrael.gov.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=47&SubjectType=2 
נצפה ב-2015 4 26

הקבוצות הבנקאיות הן קבוצת לאומי, קבוצת פועלים, קבוצת דיסקונט, קבוצת מזרחי-טפחות וקבוצת הבינלאומי;   13

הבנקים העצמאיים הם בנק אגוד, בנק ירושלים ובנק דקסיה.
בנק ישראל, סקירה שנתית 2013 )2014 06 23(.  14

.)HHI=ΣN
i=1 s2

i ( משמש למדידת ריכוזיות ענפית בדרך של העלאת נתחי שוק השחקנים בריבוע וסכימתם HHI-מדד ה  15

מדד )CR(x בוחן את נתח השוק של x הבנקים הגדולים במערכת הבנקאית.  16

על בסיס בנק; פעילות בישראל; לא כולל בנקים למשכנתאות. מקור: ניתוחי הפיקוח על הבנקים.  17
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כי המערכת  בינלאומית מלמדת  בישראל בהשוואה  ריכוזיות המערכת הבנקאית  בחינה של 
הישראלית מאופיינת ברמת ריכוזיות גבוהה ביחס למרבית מדינות האיחוד האירופי וכן ביחס 

לממוצע במדינות אלו.

תרשים 3: השוואה בין-לאומית: מדד HHI במדינות האיחוד האירופי, 2013 18

מקור: הפיקוח על הבנקים 19

ענף האשראי
דוח זה מתמקד באשראי קמעונאי. ניתן לאפיין סוגי אשראי קמעונאי על פי מספר מאפיינים, 
כאשר שניים עיקריים מתייחסים לשאלה האם האשראי פתוח או סגור ולקיומה של בטוחה. 
)non-revolving( הוא אשראי שניתן במלואו ללווה בנקודת זמן נתונה והחזרו  אשראי סגור 
משולם במועדים קבועים מראש. דוגמה לאשראי מסוג זה הוא הלוואת משכנתא או הלוואה 
)revolving(, הוא קו אשראי  לכל מטרה שהוגדר עבורן לוח תשלומים. מנגד, אשראי פתוח 
בנקאית  אשראי  ומסגרת  אשראי  כרטיסי  חוזר.  באופן  ממנו  לצרוך  יהיה  שניתן  כך  שעוצב 

למשיכת יתר )אוברדרפט( הם דוגמאות לאשראי פתוח.

המאפיין השני של סוגי האשראי הוא קיומה של בטוחה. קיומה של בטוחה משפיע על מידת 
הסתמכות המלווה על התנהגות הלווה לעומת יכולתו לממש את הבטוחה במקרה של אי תשלום. 
הצורך  את  ומקטין  האשראי  בהעמדת  הגלום  הסיכון  את  מפחית  בטוחה  של  קיומה  לפיכך, 

באינפורמציה לגבי יכולתו ונכונותו של הלווה לעמוד בהחזר האשראי לצורך הערכת הסיכון.

מחושב על סך הנכסים; הנתון לגבי ישראל נכון לדצמבר 2014, מחושב על סך הנכסים של הבנקים המסחריים ואינו   18

כולל את פעילות הבנקים הזרים בישראל; נתוני המדינות הזרות נכונים לדצמבר 2013וכוללים את פעילות הבנקים 
הזרים בכל מדינה

זמין בסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים, 2013:  19 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/
BankingSystemAnnualReport/skira13/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%90-2013.pdf

נד
נל

פי

טיה
רוא

ק
אל

שר
י

צע
מו

מ

ניה
סטו

א

קיה
לוב

ס
טא

לי

ניה
לוב

יווןס

גל
רטו

פו

סין
פרי

ק
ביה

לט
נד

הול
רק

דנמ
טה

מל
כיה

צ'
ציון

ח
גיה

בל
דיה

שב
רד

ספ
ניה

רומ

ריה
ונג

ה

ריה
לג

בו

ניה
ריט

ב
פת

ליןצר
פו

נד
רל

אי

ריה
סט

או
ליה

איט

רג
מבו

קס
לו

ניה
גרמ

0 40

0 35

0 30

0 25

0 20

0 15

0 10

0 05

0 00

0 20

0 10
0 11



עש יפמירי ירירשיויר וניכיו24

מגוון גופים עוסקים בהעמדת אשראי בישראל. מקובל לחלק גופים אלו לשתי קבוצות עיקריות: 
בנקים ומלווים חוץ בנקאיים. בקרב הגופים החוץ בנקאיים מקובל להבחין בין הגופים המוסדיים 
לבין גופים אחרים. מחד גיסא, הגופים המוסדיים, בשונה ממלווים חוץ בנקאיים אחרים ובדומה 
למלווים הבנקאיים, מנהלים כספי ציבור ומשכך הם בעלי מקורות הון זמינים להעמדת אשראי. 
מאידך גיסא, פעילות זו אינה פעילות הליבה שלהם והמסגרת הפיקוחית שאליה הם כפופים 
משפיעה על התמריצים שלהם להיכנס לפעילות זו באופן ישיר, בנוסף על חסמי כניסה נוספים 

שמשותפים להם ולגורמים חוץ בנקאיים אחרים.

עמד   2014 לדצמבר  ונכון  השנים  לאורך  באופן משמעותי  גדל  בית  למשקי  היקף האשראי 
על כ-434 מיליארד ₪, כאשר 135 מיליארד ₪ מתוך סכום זה הוקצה לאשראי שלא לדיור 
והיתרה )כ- 300 מיליארד ₪( הוקצתה למשכנתאות. לשם השוואה, נכון לחודש דצמבר 2014, 
היקף האשראי העסקי עמד על כ-808 מיליארד ₪, בחלוקה ל-614 מיליארד ₪ בהלוואות לא 

סחירות ו-194 מיליארד ₪ באג"ח סחיר.

תרשים 4: היקף אשראי שלא לדיור המועמד למשקי בית, 2000-2014

מקור: נתוני בנק ישראל 20

גם  הבדלים  לראות  ניתן  העסקי,  למגזר  הבית  משקי  בין  האשראי  בהיקף  להבדלים  מעבר 
בהרכב ספקי האשראי בין שני המגזרים. בעבור משקי הבית, המערכת הבנקאית היא ספקית 
גופים חוץ  זו פועלת ללא איום משמעותי מצד  האשראי הדומיננטית לאורך השנים, כאשר 
בנקאיים. עם זאת, חלקן של חברות כרטיסי האשראי מסך אשראי משקי הבית שלא לדיור 

עולה באיטיות אך בהתמדה ונכון לחודש דצמבר 2014 מהווה כ- 9% מכלל אשראי זה.

המערכת הבנקאית היא ספקית האשראי הגדולה ביותר גם במגזר העסקי, אך בשונה ממגזר 
משקי הבית חלקה בסך האשראי נמוך משמעותית. שוני זה בין מקורות מימון שני המגזרים 

http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage. :זמין ב  20

aspx?Level=4&Sid=54&SubjectType=2; נצפה ב-2015 4 25
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הוא תוצאה של מגמת גידול במידת הנגישות של חברות גדולות לגיוס אשראי מגורמים חוץ 
הגופים  ידי  על  המועמד  האשראי  היקף  בנקאי.  אשראי  לקבלת  תחליף  המהווים  בנקאיים 
המוסדיים באמצעות הלוואות פרטיות ורכישות אג"ח גדל ושיעורו מסך האשראי גדל. מגמה 
זו נסמכת בין השאר על הגידול במקורות ההון המוחזקים על ידי הגופים המוסדיים ושיפור 
בנכונותם ויכולתם של הגופים המוסדיים להעמיד אשראי זה באופן עצמאי או בשיתוף פעולה 
עם המערכת הבנקאית.21 שינויים אלו תרמו להגברת האיום התחרותי על המערכת הבנקאית 

בעיקר בתחום האשראי ללווים גדולים.

תרשים 5: מקורות אשראי למגזר העסקי ולמשקי בית, 2014

מקור: בנק ישראל 22

ואכן, בעוד חלק ניכר מהאשראי הבנקאי ניתן למשקי בית )לדיור ולמטרות אחרות(, כמעט כל 
האשראי המועמד על ידי הגופים המוסדיים ניתן למגזר העסקי ולגופים ציבוריים ורק חלק זניח 

ממנו ניתן למשקי בית.

יוער כי חלים כללים הקובעים בעבור גופים מוסדיים את היקף האשראי אותו הם יכולים להעמיד על בסיס כספי   21

העמיתים אותם הם מנהלים, הן למשקי בית והן לעסקים.
ה"ש 18 לעיל.  22

אחר            חברות כרטיסי אשראי            מוסדיים            בנקים
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תרשים 6: הרכב סך האשראי )סחיר ולא סחיר(23, 2014

מקור: נתוני בנק ישראל 24

על אף הגידול הנצפה באשראי הקמעונאי לאורך השנים והתרחבות חלקם של חברות כרטיסי 
האשראי בתחום, היקף האשראי הנצרך על ידי משקי הבית בישראל )ביחס לתוצר המקומי 
הגולמי( נותר נמוך ביחס למדינות OECD אחרות. יתרה מכך, נתון זה בשילוב השיעור הגבוה 
יחסית באוכלוסייה שלווה בשנה האחרונה ממוסד פיננסי )כפי שהוצג בתרשים 1(,25 מצביעים 
על כך כי גודלה של הלוואה ממוצעת למשקי בית בישראל קטן משמעותית מגודלה הממוצע 

 OECD-עבור מרבית מדינות ה

בראיה כוללת של סך האשראי – הסחיר והלא סחיר )אג"ח והלוואות למיניהן(; שיעורו של האשראי לציבור שלא לדיור   23

נותר קבוע לאורך זמן, הן בעבור בנקים והן עבור מוסדיים.
ה"ש 18 לעיל  24

אבחנה זו תקפה גם בעבור כלל אוכלוסיית הלווים הכללית ולא ממוסדות פיננסיים בלבד. עפ"י נתוני הבנק העולמי,   25

 OECD-במהלך שנת 2011 40% מאוכלוסיית ישראל לקחו הלוואה )ממקור כלשהו(, זאת לעומת ממוצע מדינות ה
העומד על 31% 

לממשלה ולרשויות מקומיות            לציבור לדיור            לציבור שלא לדיור            למגזר העיסקי
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תרשים 7: אשראי למשקי בית )אחוז מתוצר מקומי גולמי(, 2011

26 OECD-מקור: נתוני ה

הקטנת הריכוזיות בשוק האשראי והגדלת אפשרויות המימון העומדות בפני משקי בית ועסקים 
קטנים, תלוית בראש וראשונה ביצירת סימטריה במידע בין כלל ספקי האשראי וציבור הלקוחות. 
כפי שיוסבר בהרחבה בפרק הבא, ללא שיתוף מידע מלא בין מלווים לא ניתן לשנות את שיווי 
המשקל בו אנו נמצאים, לפיו למעלה משתי קבוצות בנקאיות שולטות ביותר מ-50% מהשוק, 
ומעל ל-90% מהשוק מרוכז בידי חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. צמצום פערי המידע בין 
הבנקים הגדולים ויתר ספקי האשראי הוא צעד בעל חשיבות ראשונה במעלה להתפתחותה 

של תחרות בשוק האשראי הקמעונאי.

זמין ב: #/http://stats.oecd.org, נצפה ב-2015 5 3  26
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פרק 2: תכליות המערכת לשיתוף נתוני אשראי
המושג שיתוף נתוני אשראי מתייחס למנגנון של איסוף מידע אודות לווים בידי גורם מורשה 
לו אשראי. מסירת המידע  גורם המעוניין להעמיד  לידי  לווה פוטנציאלי  ומסירת המידע על 

נועדה לסייע לנותן אשראי להעריך את הסיכון שהלווה לא יעמוד בתשלום התחייבויותיו.

נהוג לחלק את נתוני אשראי הקיימים על לווים למידע המסווג כשלילי )להלן- מידע שלילי(, 
כי מידע שלילי הוא מידע  ניתן לומר  )להלן - מידע חיובי(. בהכללה  ולמידע המסווג כחיובי 
הנוגע באופן ישיר לאי-עמידה של הלווה בהתחייבויותיו, לדוגמא מידע על פשיטת רגל של 
הלווה. מידע חיובי הוא מידע המעיד על יכולת העמידה של הלווה בהתחייבויותיו, לדוגמא היקף 
ההלוואות שאותן פרע הלווה בעבר. במערכות שיתוף נתוני אשראי המבוססות רק על איסוף 
מידע שלילי אין איסוף מידע על פיגורים קצרים יחסית בתשלום, וגם לא מידע על תשלומים 
שבוצעו בזמן, אלא רק מידע על פיגורים לאחר חלוף תקופת זמן של למעלה מ- 60 או 90 
ימים. לעומת זאת, במערכות שיתוף מידע הכוללות גם מידע חיובי )”full file" systems( יש 
מידע רחב גם על תשלומים שבוצעו בזמן וגם על פיגורים קצרים של מעל ל-30-15 ימים. 
בנוסף, מערכות עם מידע חיובי כוללות מידע נרחב על היקף חשיפת האשראי של הלקוח, סוג 

האשראי, וכדומה.

הספרות הכלכלית התיאורטית והאמפירית בוחנת שני אספקטים מהותיים בכל הנוגע למנגנון 
שיתוף נתוני אשראי:

 השפעת המעבר ממערכת שכוללת מידע שלילי בלבד, לעומת מערכת שכוללת גם מידע   1
חיובי נרחב.

מידע   2 גם  שכוללת  למערכת  בלבד,  פיננסיים  ממוסדות  המידע  מקורות  הרחבת   השפעת 
מידע   – )להלן  וכדומה  מקומיות  רשויות  תשתית,  חברות  כגון,  אלטרנטיביים,  ממקורות 

אלטרנטיבי(.

להלן נעמוד בקצרה על התועלות המרכזיות משיתוף נתוני אשראי שעולות מן הספרות, ובכלל 
זה: הגברת התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים, הרחבת הנגישות לאשראי, 
צמצום האפליה, שיפור מוסר התשלומים וצמצום מינוף יתר של משקי בית, שיפור היציבות 
הפיננסית ומתן כלים לממשלה ליישום צעדי מדיניות לעידוד הצמיחה וצמצום פערים חברתיים.

הגברה משמעותית של התחרות בשוק האשראי הקמעונאי )משקי 
בית ועסקים קטנים(

מתן אשראי 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 העומד לפניהם. לפיכך, ללא שיתוף נתוני אשראי התמחור של מלווה מבוסס 
בסיס  על  אשראי  תמחור  כולה.  הלווים  באוכלוסיית  הממוצעת  הסיכון  רמת  של  אומדן  על 
ומקנה   ,27)"Adverse Selection"( "סלקציה שלילית"  לקיומה של  ממוצע האוכלוסייה מביא 
למלווים בעלי מידע יתרון תחרותי אשר מאפשר להם להפעיל כוח שוק, ולגבות מחירים גבוהים 
מלקוחותיהם. דוגמא פשוטה תאפשר להבהיר היטב את הפגיעה בתחרות הנובעת מפערי מידע:

27 Stiglitz & Weiss (1981); De Meza & Webb (1987); Diamond (1989).
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נניח כי אוכלוסיית הלווים בשוק מתפלגת באופן אחיד לעשר דרגות סיכון, כאשר דרגת הסיכון 
לצורך  ביותר.  המסוכנים  הלווים  את   "10" ודרגה  מסוכנים,  הפחות  הלווים  את  מציינת   "1"
יקבל הלווה תהיה שווה לרמת הסיכון שלו,  נניח כי בשוק תחרותי הריבית שאותה  הפשטות 
דהיינו, לווים מדרגת סיכון 1, יקבלו הלוואה ב-1% ריבית וכן הלאה. נניח כי ישנו בנק אחד בשוק 
מידע  במאגר  מכיוון שהוא מחזיק   ,1-10 על הסקאלה של  הלקוחות  כלל  את  לסווג  שיודע 
הכולל מידע על היסטורית האשראי של הלווים. נותן אשראי שירצה להתחרות בבנק ואשר אינו 
מכיר כלל את הלווים יבחר בשל כך לתת אשראי בריבית ממוצעת של 5%. אולם הבנק, אשר 
יודע לסווג את הלקוחות בהתאם לדרגות הסיכון, יוכל למשוך בקלות את כל הלקוחות עם רמות 
נותן האשראי  כתוצאה מכך,  הנמוכה מ-5%.  בריבית  הלוואות  נמוכות מ-5, באמצעות  סיכון 
סיכון  רמת  עם  לקוחות  רק  כולל  אליו  המגיע  הלקוחות  שקהל  במהרה  ייווכח  בנקאי  החוץ 
הגבוהה מ-5, ולכן יאלץ להעניק אשראי בריבית ממוצעת של 5% 7. עתה יוכל הבנק למשוך 
את כל הלקוחות בעלי דרגות הסיכון שמתחת ל-5% 7, באמצעות ריביות נמוכות יותר, ולגרום 
לכך שנותן האשראי החוץ בנקאי יאלץ להעלות את הריבית ל-75% 8. תהליך זה ממשיך עד 
שלמעשה נותן האשראי החוץ בנקאי יוצא מהשוק, וקהל הלקוחות נותר קהל שבוי בידי הבנק 
היחיד הקיים בשוק. הבנק שנותר לבדו בשוק מסוגל עתה להפעיל כוח שוק ולגבות מכל אחד 
מלקוחותיו ריבית גבוהה יותר מן הריבית התחרותית אותה הלקוח היה מקבל בשוק תחרותי. גם 
אם בשיווי המשקל שייווצר יוותר מספר מועט של נותני אשראי חוץ בנקאיים, לקוחות שיפנו 
אליהם בבקשה לקבל אשראי יתקלו בחשדנות רבה. מתחרים פוטנציאליים יודעים שלבנק יש 
מידע עדיף, ועל כן, ייתכן שהלווה הגיע לנותן האשראי החוץ בנקאי רק מפני שהבנק העריך 
שמסוכן מדי לתת אשראי נוסף ללקוח. כתוצאה מכך, נותני האשראי החוץ בנקאיים יעניקו 

אשראי רק בריביות גבוהות מאד, המשקפות את הסיכון הרב אותו הם נוטלים בהעדר מידע.

ייהנו מהעדר שיתוף  הלווים המסוכנים  לפיה  כי האינטואיציה הבסיסית,  זו ממחישה  דוגמא 
מידע בשל יכולתם לקבל אשראי בריבית של 5% מנותני אשראי חוץ בנקאיים, הינה אינטואיציה 
מוטעית. העדר המידע בשוק האשראי אינו מאפשר תחרות, ועל כן פוגע בכלל הלקוחות. ככל 
שהשוק הבנקאי ריכוזי יותר, כך גדלה ההסתברות שלקוחות בכל רמות הסיכון יסבלו משיעורי 

ריבית גבוהים יותר והיצע אשראי נמוך יותר.

זו אינה  הנתונים אודות שוק האשראי שמוצגים בפרק הראשון מלמדים כי דוגמא פשטנית 
רחוקה מאד מתיאור השוק בישראל כפי שהוא במציאות. היקף האשראי הניתן על ידי נותני 
אשראי החוץ בנקאי מצומצם ביותר. העדרה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי מביאה לכך 
ששוק האשראי החוץ בנקאי אינו יכול להוות איום תחרותי ממשי על המערכת הבנקאית. יתרה 
מזאת, העדר המידע פוגע גם ביכולתם של הבנקים עצמם להתחרות על לקוחות אחד של 
השני. מעט מאד מהאשראי הקמעונאי הניתן על ידי הבנקים ניתן ללקוחות שאינם לקוחות של 
הבנק. העדר המידע גורם לכך שכל אחד מהבנקים הופך למעין מונופול על לקוחותיו, המסוגל 

להפעיל כוח שוק כלפיהם בשל יתרון המידע שיש לו לגביהם.

שיתוף מידע שלילי בלבד אינו מגשר על פערי המידע בין המלווים ואינו מאפשר להשיג את 
האפקט התחרותי שנוצר משיתוף המידע. מידע שלילי מייצר למעשה מעיין "רשימה שחורה" של 
לווים, אשר להם אף מלווה לא יעניק אשראי. כל יתר הלקוחות, עליהם אין בכלל מידע, נותרים 
"לקוחות שבויים" בידי הבנק, וסובלים כאמור מהעדר תחרות. רק הוספת מידע חיובי רב מסוגלת 
לשכלל את שוק האשראי ולאפשר תחרות. ככל שהוספת המידע החיובי רחבה יותר היא יכולה 
במקרים מסוימים גם להועיל לאותה "רשימה שחורה" של לווים, מכיוון שלקוח שלזכותו מספיק 

מידע חיובי יוכל בכל זאת לקבל אשראי, על אף המידע השלילי שנצבר אודותיו.

לתיאוריה  תימוכין  מצאו  חיובי  מידע  הוספת  של  ההשפעה  את  שבחנו  אמפיריים  מחקרים 
הכלכלית. הוספת מידע חיובי מביאה להיצע אשראי גדול יותר ושיעורי חדלות פירעון קטנים 
יותר, כתוצאה מיכולתם של מלווים לתמחר בצורה מדויקת יותר את הסיכון במתן אשראי. כך 
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לדוגמא, במחקר שערך השוואה בינלאומית רחבה נמצא כי קיומן של לשכות אשראי פרטיות, 
בעלות מידע חיובי על כלל האוכלוסייה, צפוי להביא לגידול של 60% תוצר בהיקף האשראי 
הניתן על ידי הסקטור הפרטי. אם מנקים מהמדגם את ארה"ב ואנגליה, אשר הן בעלות משטר 
שיתוף נתוני האשראי הוותיק והנרחב ביותר, עדין שיתוף מידע חיובי באמצעות לשכות אשראי 
פרטיות מביא לגידול של 5% 47 מהתוצר בהיקף האשראי באותן המדינות.28 מחקרים נפוצים 
אשר  רחב,  מידע  שיתוף  יש  שבהן  במדינות  נתונים  בסיסי  על  סימולציות  מבצעים  נוספים 
זו  מאפשרות לחזות מה קורה כאשר מוחקים מבסיס הנתונים חלק מהמידע. במתודולוגיה 
מקבעים אחד משני מדדים - רמת הסיכון שאליה מעוניינים מלווים להיחשף או כמות האשראי 

שאותה הם מעוניינים להציע בהינתן שיעור חדלות הפירעון - ומודדים את השינוי בממד השני.29

IFC (2012( :מקור

תרשים 8: אחוז הבקשות המאושרות
*תחת הנחה של שיעור חדלות פירעון של 3

תרשים 9: שיעור חדלות פרעון
*תחת הנחה של אישור של 60% מבקשות האשראי

מחקרים אלו מצאו שהיצע האשראי גדל )כאשר מקבעים את רמת חדלות הפירעון( או ששיעור 
חדלות הפירעון קטן )כאשר מקבעים את כמות האשראי( מהרחבת השיתוף במידע. כך לדוגמא, 
תרשים 8 מצביע על גידול של כ- 88% בבקשות המאושרות, מ- 8% 39 בלבד כאשר יש רק 
מידע שלילי, ל- 8% 74 בקשות מאושרות במערכת שיתוף הכוללת מידע חיובי. אם בוחנים את 
השינוי בשיעור חדלות הפירעון תחת הנחה של 60% בקשות מאושרות, ניתן לראות ירידה של 

45% 1 בהיקף חדלות הפירעון )תרשים 9(.

הגידול בהיצע האשראי מעיד כמובן על שיפור משמעותי במצבם של משקי הבית כתוצאה 
ישיר את השפעת  מהוספת המידע החיובי. מיעוטם של המחקרים האמפיריים בדקו באופן 
שיתוף הנתונים על תנאי הריבית ברמה המצרפית.30 מחקרים אלו קשים יותר לביצוע מכיוון 
ששינוי משטר שיתוף הנתונים משנה את אוכלוסיית הלווים ואת תמהיל האשראי הניתן לה. 
שיתוף מידע מאפשר להרחיב את היקף האשראי הניתן ללווים מסוכנים. חלקם הגדול של 
לווים אלו לא קיבלו אשראי לפני הרחבת שיתוף המידע )לפחות לא ממלווים שאינם שייכים 
לשוק האפור(, ועל כן, הכניסה שלהם לשוק עשויה להביא לעליה בריבית המצרפית המדווחת 
)שאינה כוללת את הריבית של השוק האפור(. לעומת זאת, אוכלוסיית הלווים שקיבלה אשראי 
גם לפני שיתוף המידע צפויה לקבל אותו בתנאים טובים יותר, ככל שהאפקט התחרותי הנוצר 
כתוצאה משיתוף המידע משמעותי יותר. ישנן עדויות לכך כי האוכלוסייה שקיבלה אשראי לפני 
הרחבת שיתוף המידע, מקבלת אותו בתנאים טובים יותר לאחר הוספת המידע. לעומת זאת, 
בכל הנוגע לאוכלוסיית הלווים החדשה )המורכבת גם מלווים שהיו מודרי אשראי לפני המעבר 

למשטר שיתוף נתונים(, נמצא שההשפעה אינה חד-כיוונית.

28 Turner & Varghese (2010)
29 Turner & Varghese (2010); Barron & Staten (2003)
30 Berger et al. (2002); Dell’Ariccia & Marquez (2001); Turner et al. (2012)
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אשראי  נתוני  ששיתוף  כך  על  מצביעות  האמפירית  והספרות  התאורטית  הספרות  לסיכום, 
מגדיל באופן משמעותי את היצע האשראי הכולל ומגביר את היעילות במתן אשראי. מרבית 
המחקרים האמפיריים אף מראים כי שיתוף נתונים משפיע לחיוב על תנאי האשראי, למרות 

שהשפעה זו נחקרה פחות בשל הבעייתיות במדידתה.

ליכולת  בנוסף  קטנים.  אשראי  נותני  של  מהזווית  גם  לבחון  יש  החיובי  המידע  הוספת  את 
להוספת  הגדולים,  במלווים  להתחרות  הקטנים  למלווים  המאפשרת  יותר,  מדויקת  תמחור 
המידע יש השפעה מהותית גם על המודל העסקי של מלווים קטנים. ראשית, הגידול באחוז 
את  להעמיס  וניתן  מאחר  יציב,  יותר  להרבה  העסקי  המודל  את  הופך  המאושרות  הבקשות 
לכלל  המאפשר  באופן  יותר,  רבים  לקוחות  פני  על  המלווה  של  הקבועות  התפעול  הוצאות 
הלקוחות לקבל תנאים טובים יותר )כגון, הוצאות שיווק אשר אותם המלווה צריך להוציא גם 
אם הבקשה לא אושרה(. שנית, שיתוף המידע מאפשר להעריך את הסיכון הכולל הגלום בתיק 
האשראי בצורה הרבה יותר מדויקת, ולכן מאפשר לנותן אשראי חוץ בנקאי לגייס מקורות הון 
הרבה יותר זולים. היכולת לדרג את תיק האשראי באופן מדויק מהווה תנאי הכרחי להשקעה 
משמעותית של גופים מוסדיים באפיקים אלו. כך לדוגמא, ניתן לראות כי בארה"ב פלטפורמות 
אינטרנטיות להעמדת הלוואות למשקי בית )כגון, אתר ההלוואות )Lending Club הפכו להיות 
אפיק השקעה לגיטימי ומשמעותי עבור גופים מוסדיים. בישראל החלו לפעול לאחרונה מספר 
פלטפורמות מסוג זה, אך היכולת שלהן להוות אלטרנטיבה תחרותית למערכת הבנקאית ולגייס 
הון מהמערכת המוסדית תלויה רבות בהיקף שיתוף המידע. מספר ועדות ממשלתיות הצביעו 
להוות  שיוכלו  מנת  על  הקמעונאי,  האשראי  בשוק  מוסדיים  גופים  של  בשילובם  הצורך  על 
אלטרנטיבה למערכת הבנקאית. להערכת הוועדה, ללא שיתוף מידע חיובי רחב הסיכוי שגופים 
מוסדיים יכנסו לשוק הקמעונאי, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות השקעה בנותני אשראי 

אלטרנטיביים, נמוך ביותר.

אשראי לעסקים קטנים
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוא הבסיס של כל כלכלה בריאה. נגישות לאשראי הינו אחד 
החסמים המרכזיים המקשים על פעילותם. אשראי הניתן לעסקים קטנים במערכת הבנקאית 
כיום  משמש  המגויס  האשראי  מרבית  גבוה.  בטוחות  לשיעור  ודרישה  קצר  במח"מ  מאופיין 

לצרכי הון חוזר ולעסקים אלו יש קושי בגיוס אשראי לטווח ארוך.

תרשים 10: אשראי עסקי בחלוקה למגזרי פעילות31

דו״ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, המשרד לכלכלה 2013  31

*במליוני שקלים חדשיםעסקים קטנים                סקטור מסחרי                עסקים גדולים
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בכלכלה,  ובינוניים  קטנים  מרכזיותם של עסקים  למרות  בתרשים מעלה,  לראות  שניתן  כפי 
האשראי שניתן להם הוא כ-15% בלבד מסך האשראי העסקי של הבנקים. עוד ניתן לראות 
בתרשים כי העסקים הקטנים מגייסים פחות אשראי ביחס לפיקדונותיהם, דבר העשוי להצביע 

על יכולת גיוס מוגבלת של העסקים האלה.

המימון  אפשרויות  על  גם  משמעותית  השפעה  להיות  צפויה  יחידים  אודות  מידע  לשיתוף 
העומדות בפני עסקים קטנים. האבחנה בין מצבו הפיננסי של בעל העסק הקטן, ובין מצבו 
הפיננסי של העסק עצמו, היא בדרך כלל אבחנה מלאכותית. במתן אשראי לעסק קטן המלווה 
בוחן היטב גם את מצבו הפיננסי של בעל העסק, ועל כן, שיתוף מידע על יחידים צפוי לאפשר 
תחרות רבה יותר גם במגזר העסקים הקטנים ולאפשר לראשונה גם לעסקים קטנים חלופות 
דירוג  על  ברובם  המתבססים  קטנים  לעסקים  אשראי  למתן  מודלים  קיימים  בנקאיות.  חוץ 
האשראי של בעל העסק, ועל כן, ככל שהמידע החיובי על בעל העסק יהיה רחב יותר שיתוף 

המידע יאפשר לעסקים קטנים אפשרויות מימון רבות יותר.

לסיכום, שיתוף נתונים אודות לווים צפוי להגביר בצורה משמעותית את התחרות בשוק האשראי. 
יכולת אמידה משופרת של הסיכון תקטין את חסמי המעבר בין מלווים, ותביא לגידול במספר 
המלווים שאליהם יוכל הלווה לפנות. הגברת התחרות צפויה לתרום למשקי הבית, אך לא פחות 
חשוב מכך גם לעסקים קטנים. הגידול במספר המלווים צפוי לנבוע משני מקורות: הראשון הוא 
מלווים שפעילים כיום בשוק האשראי הקמעונאי המקומי )בנקים או ספקי אשראי חוץ בנקאי( 
שיוכלו להתחרות על ציבור גדול יותר של לקוחות חדשים, והשני הוא מלווים חדשים שיוכלו 

להיכנס לשוק זה. האפקט התחרותי צפוי להועיל לכלל ציבור הלקוחות בכל רמות הסיכון.

הרחבת הנגישות לאשראי: צמצום השוק האפור
המאושרות.  הבקשות  היקף  את  בצורה משמעותית  לעיל  כמוצג  מקטין  מידע  שיתוף  העדר 
בלבד.  כ-40%  על  עומד  מידע  שיתוף  ללא  המאושרות  הבקשות  אחוז  כי  מראים  מחקרים 

השאלה כמובן היא מה קורה לאותם 60% אשר בקשתם לאשראי נדחית?

לא קיימים נתונים אמינים על היקף השוק האפור בישראל, אולם אין ספק כי אחוז משמעותי 
מאותם לקוחות שבקשתם נדחית מוצאים את דרכם לשוק האפור. השוק האפור מוכן לספק 
את צרכי האשראי גם ללא מידע, בגלל שני טעמים: נכונות לקחת ריבית נשך, שאינה עומדת 
לגיטימיים שלמעשה  לא  גביה  לנקוט אמצעי  ונכונות  בחוק,  כיום  הריבית הקבועה  במגבלת 

מאפשרים למלווה לגבות את חובו בטרם יפרע הלווה את חובותיו לבעלי חוב אחרים.

המלחמה בשוק האפור דורשת שילוב מאמצים של רשויות האכיפה ורגולציה על נותני אשראי 
חוץ בנקאיים. בהקשר זה הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע המליץ לאחרונה 
הצוות  חברי  בנקאיים.  חוץ  אשראי  נותני  על  פיקוח  יהיה  שייעודו  חדש  רגולטור  הקמת  על 
רואים חשיבות רבה בצעד זה. שיפור השיתוף בנתוני אשראי הוא צעד משלים והכרחי, שכן 
הוא יאפשר כאמור להגדיל בצורה משמעותית את חלקם של נותני אשראי לגיטימיים בשוק 
האשראי.32 היכולת של שיתוף המידע לצמצם את הצורך של האזרחים לפנות לשוק האפור 
ביחד עם הגברת  הנובעות מכך, צריכה לעמוד,  ולמנוע את ההשפעות החברתיות החמורות 

התחרות, בראש תכליות המערכת לשיתוף מידע.

32 Berger et al. (2002); Turner et al. (2003, 2006, 2007).



33 עש יפמיםנהויםירונשנםיהרוםיהיכםיכויירשיו

צמצום אפליית אשראי
העובדה שאין איסוף מידע שיטתי על חובות משקי הבית אינה מאפשרת לאמוד מהו היקף 
שימוש  עושים  אשראי  נותני  מידע,  בהעדר  באוכלוסייה.  שונות  קבוצות  שמקבלות  האשראי 
בפרמטרים קבוצתיים שעלולים לעורר חשד לאפליה, כגון כתובת המגורים, גזע, דת וכדומה, 
שניתוחים  מאחר  אלה  בנתונים  משתמשים  אשראי  נותני  הלווה.  של  הסיכון  אמידת  לצורך 
יחזיר  ובין הסיכוי שהלקוח לא  בין פרמטרים אלו  יכולים להראות שיש התאמה  סטטיסטיים 
את ההלוואה. ללא שיתוף מידע חיובי אין למלווים מידע רב אחר עליו הם יכולים להסתמך 
בבואם ליתן אשראי. אולם, גם אם המניעים נובעים מעובדות סטטיסטיות, לא ניתן להתעלם 
מכך שבפועל עשויה פרקטיקה זו להביא ליחס הנובע מהשתייכותו של אדם לקבוצה ולאפליה. 
אזרח המשתייך לקבוצת אוכלוסייה שמתאפיינת בשיעורי חדלות פירעון גבוהים יזכה לאשראי 
בריבית גבוהה, ואף ימנע ממנו בכלל לקבל אשראי. שיתוף מידע חיובי רחב יאפשר לצמצם 
יותר  רב  אישי  מידע  למלווים  שיש  ככל  ראשית,  טעמים:  משני  זו  תופעה  משמעותי  באופן 
על הלקוח הספציפי, המאפיינים הסטטיסטים הקבוצתיים מאבדים מחשיבותם. שנית, איסוף 
המידע יאפשר לראשונה לקובעי מדיניות לבחון האם קיימת בפועל אפליית אשראי באמצעות 
השוואת תנאי האשראי שמקבלים פלחים שונים באוכלוסייה, תוך בקרה על רמות הסיכון של 

הלווים, ולנקוט מאמצים ממוקדים להתמודד עם התופעה.

שיפור מוסר התשלומים וצמצום מינוף יתר
כבעיית  הידועה  לווים,  מצד  אופורטוניסטית  התנהגות  להגביל  מסייע  אשראי  נתוני  שיתוף 
"Moral Hazard" או "סיכון מוסרי". כאשר היסטוריית האשראי של כל לווה חשופה בפני כלל 
המלווים גובר התמריץ ללווה לעמוד בכל אחת מהתחייבויותיו, שכן הוא מודע לכך שהשתמטות 
בהתחייבות  עמידה  ולהפך,  המלווים.  כלל  אצל  שלו  במוניטין  תפגע  בודדת  הלוואה  מהחזר 

תאפשר לו לייצר מוניטין טוב יותר, ולקבל תנאי אשראי טובים יותר מכלל המלווים.33

לווים להגיע  יכולתם של  ואת  בין כלל המלווים מקטין את תמריציהם  בנוסף, שיתוף נתונים 
למצב של מינוף יתר.34 בהיעדר שיתוף מידע, מינוף יתר עלול להיווצר מכיוון שללווה יש תמריץ 
לחלק את הלוואתו על פני מספר מלווים, כך שכל אחד מהם מודע רק לגובה ההלוואה שנתן 
ולא לסך המינוף, ולפיכך מתמחר את הסיכון הכרוך בהלוואה בריבית נמוכה מזו המותאמת 
לרמת הסיכון הכולל של הלווה.35 מחקרים אמפיריים מצאו ששיתוף נתוני אשראי אכן משפר 
את מוסר התשלומים ומצמצם את מינוף היתר,36 ובהתאמה מקטין את אחוז חדלות הפירעון 

במשק.37 כתוצאה מכך, גובר התמריץ של המלווים להגדיל את סך היצע האשראי.

אוכלוסיות מודרות אשראי וחשיבותם של מקורות מידע אלטרנטיביים
כמפורט בהרחבה לעיל, הגברת התחרות, הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה, צפויים 
להיטיב בייחוד עם אוכלוסיות מודרות אשראי. מחקרים אמפיריים מלמדים כי זו אכן התוצאה. 
כך לדוגמא, במחקר השוואתי רחב היקף נמצא כי הגדלת הנגישות לאשראי על ידי הסקטור 

33 Stiglitz & Weiss (1981); Diamond (1989); Vercammen (1995); Padilla & Pagano (1997, 2000).
34 McIntosh et al. (2005).
35 Bennardo et al. (2000).
36 De Janvry et al. (2010); Brown & Zehnder (2007).
37 De Janvry et al. (2010); Jappelli & Pagano (2002).
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הפרטי תרמה לצמצום באי שוויון, והגדילה את חלקו של החמישון התחתון בעוגת ההכנסות.38 
ביצוע סימולציות על בסיסי נתונים מאפשרים אף הם לזהות את פלחי האוכלוסייה שנהנים 
2 מסכמת שני מחקרים שנעשו בנושא על  כתוצאה משיפור בשיתוף המידע. טבלה מספר 
יותר  בסיסי נתונים מארה"ב. ניתן לראות כי שיעור הגידול באחוז הבקשות המאושרות גבוה 
בקרב מיעוטים: שחורים )28%( והיספנים )37%(, לעומת לבנים )22%(, לצעירים בגילאי 18-35 
)47%( לעומת לקוחות מבוגרים יותר )כ-20%(, וכן למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה )36%-30%(, 

לעומת בעלי הכנסה גבוהה )כ-20%(.

טבלה 2: שיעור הגידול באחוז בקשות האשראי המאושרות בעקבות הוספת מידע 39

הוספת חברות תקשורתהוספת חברות תשתיתהוספת מידע חיובי

מיעוטים

14%8%אסיתים

28%21%11%שחורים

37%22%17%היספנים

11%11%אחרים

22%8%8%לבנים

גיל

18-2547%14%10%

26-3547%6%6%

36-4522%5%6%

46-5521%6%6%

56-6520%6%6%

<6519%14%13%

הכנסה שנתית )אלפי $(

>2036%26%22%

20-2930%15%14%

30-4924%10%8%

50-9921%6%5%

<9918%3%3%

הנתונים מטבלה 2 מלמדים, בנוסף, על החשיבות הרבה של הרחבת מקורות המידע, כך שיכללו 
גם "מידע אלטרנטיבי", כגון מידע מחברות תשתית וטלקום. הוספת מידע אלטרנטיבי תורמת 
בעיקר למיעוטים )שחורים והיספניים(, לצעירים מאד )עד גיל 25( ולמבוגרים )מעל גיל 65(, וכן 
למשקי בית בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר )הכנסה שנתית של מתחת ל- 20 אלף $(. הכללת 
מגוון רחב יותר של נתונים במודלי דירוג סטטיסטיים משפרת את איכות אמידת הסיכון על 

38 Beck et al. (2004)
39 Turner et al. (2010)
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בסיס הנתונים, ומאפשרת מתן דירוג אשראי לקבוצות אוכלוסייה שלא היו ניתנות לדירוג קודם 
לכן. במצב שבו נאסף מידע מגופים פיננסיים בלבד, לא קיים מידע לגבי צרכנים שמעולם 
לא לקחו אשראי ולפיכך הם אינם ניתנים לדירוג. בהיעדר דירוג עבורם, המלווים בוחרים שלא 
להעמיד להם אשראי עתידי וכך מונצח מצבם כמודרי אשראי. שימוש בנתונים ממקורות מידע 
אלטרנטיביים מאפשר לשבור את "מעגל הקסמים" ולדרג גם אוכלוסיות מודרות אשראי, ובכך 

מסייע להרחיב את הגישה לאשראי לכלל האוכלוסייה.40

מחקרים נוספים מלמדים כי ההשפעה של נתונים מסוג זה על אוכלוסיות מודרות עשויה להיות 
משמעותית מאוד. מחקר נוסף מארה"ב מצא כי מידע אלטרנטיבי הביא לשיפור בקטגוריית 
הדירוג של 64% מהלווים שנחשבים לבעלי מידע מועט ורק עבור 1% מלווים אלו נרשמה הרעה 
בדירוג41. בדרום איטליה נערך פרויקט פיילוט בחסות הממשל המקומי, שבו תאגיד המים שיתף 
נתונים על תשלומי חשבונות המים של תושבי האזור, במטרה להכניס למעגל האשראי צרכנים 
רבים שהיסטוריית האשראי שלהם הייתה מזערית או שלא הייתה קיימת כלל. התוצאות היו 
שכ- 83% מ- 42,000 התושבים נעדרי היסטוריית אשראי הגיעו לדירוגים שהצדיקו מתן אשראי 

"מסורתי"42. ממצאים דומים חוזרים על עצמם במספר מקורות43 

ספקי שירותים בעלי מאפיינים מסוימים מתאימים במיוחד לשמש כמקורות מידע אלטרנטיביים. 
ידי מקור המידע ניתן למעשה באמצעות מתן אשראי,  ראשית, כאשר השירות המסופק על 
דהיינו, התשלום עבור השירות מועבר לאחר אספקתו. בשל כך המידע הופך לרלוונטי לצורך 
אמידת יכולת פירעון של הצרכן כלווה. שנית, כאשר השרות המסופק ע"י מקור המידע הינו 
שרות בסיסי שנצרך באופן נרחב, גדל הסיכוי שהמידע שיתקבל ממקור זה יכסה חלק גדול 
מהאוכלוסייה ובפרט גם פלחים באוכלוסייה אודותיהם המידע הפיננסי הוא חלקי או לא קיים. 
שירותי תשתית )כדוגמת חשמל, מים( וטלפוניה הם בעלי מאפיינים אלו ולפיכך מהווים מועמדים 
טובים להרחבת מקורות המידע, ככל שהנתונים המוחזקים בידם אמינים דיים.44 מידע בנוגע 
לתשלומי ארנונה יכול אף הוא לשמש כמקור מידע טוב להשלמת מידע על פלחים מסוימים 

באוכלוסייה, על אף שמדובר בתשלומי מס, ולא בתשלום עבור שירות.

 יישום מדיניות לשיפור היציבות הפיננסית, 
עידוד הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים

אחת ממטרותיו של בנק ישראל על פי החוק היא לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית 
ובפעילותה הסדירה. לצורך מילוי תפקיד זה, ולאור ההשפעה הרבה שיש להתפתחויות במגזר 
יש חשיבות רבה באיסוף מידע מפורט על  היציבות הפיננסית המערכתית,  משקי הבית על 
רמות המינוף של משקי בית והיקף החוב שנמצא בפיגור. נתוני המקרו של חובות משקי הבית 
מצביעים כי בממוצע רמת החוב ביחס לתוצר בישראל נמוכה בהשוואה למדינות אחרות, אך 
לצורכי יציבות פיננסית קיימת חשיבות לניתוח החוב גם לפי עשירוני הכנסה, על מנת לבחון 
האם לא קיימת בעיית מינוף יתר בעשירוני ההכנסה הנמוכים והבינוניים. עמדת בנק ישראל 

המפורטת בנושא זה מצורפת כנספח 2 לדו"ח הוועדה.

מעבר למעקב אחר יציבות המערכת הפיננסית, בסיס המידע יוכל לשמש גם את הממשלה 
לצורך פיתוח כלי מדיניות אפקטיביים לעידוד הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים. תמונת 

40 Majnoni et al. (2004); Berger, Frame & Miller (2002); Turner et al. (2003, 2006, 2007, 2008, 2012)
41 Turner et al. (2012)
42 IFC (2011)
43 Feinstein (2013)
44 Turner et al. (2006, 2008, 2012).
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בין  אשראי מלאה של משקי הבית תאפשר לראשונה להבין כיצד האשראי במשק מתחלק 
פלחי אוכלוסייה שונים, כגון: מיעוטים, עשרוני הכנסה ופילוח גיאוגרפי. מידע זה הוא בעל ערך 
כלי  ולפתח  שונות,  חברתיות  בעיות  עם  ואפקטיבית  בצורה ממוקדת  להתמודד  ויאפשר  רב, 
מדיניות לעידוד הצמיחה ולצמצום פערים חברתיים. יודגש, כי השימוש במידע זה על ידי בנק 
ישראל והממשלה יעשה לצרכים סטטיסטיים בלבד, וללא צורך בנגישות למידע מזוהה שקיים 

במאגר המידע.

את  להגביר  ובראשונה מהרצון  בראש  נובע  בנתוני אשראי  השיתוף  לשיפור  המרכזי  המניע 
התחרות, להרחיב את הנגישות ולצמצם את האפליה בשוק אשראי. אולם לדעת חברי הועדה, 
אין להמעיט בחשיבות איסוף המידע לצרכים הסטטיסטיים של בנק ישראל והממשלה בכלל. 

תכליות אלו לכשעצמן חשובות ביותר ומספקות הצדקה משמעותית לאיסוף המידע.

לסיכום, לשיפור המערכת לשיתוף נתוני אשראי צפויות להיות השלכות חיוביות משמעותיות 
במגוון תחומים. על בסיס התיאוריה הכלכלית והמחקרים האמפיריים שפורטו בהרחבה בפרק 
זה הגיעה הוועדה לכלל מסקנה כי ארבע תכליות מרכזיות צריכות לעמוד בבסיס הרפורמה 

לשיפור השיתוף בנתוני אשראי:

המלצה 1: תכליות המערכת לשיתוף נתוני אשראי

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים(א. 

הרחבת הנגישות וצמצום האפליה בשוק האשראי הקמעונאיב. 

בסיס מידע לביצוע משימותיו של בנק ישראלג. 

בסיס מידע לממשלה לשם גיבוש הצעות למדיניות כלכלית לעידוד הצמיחה ד. 
והקטנת הפערים החברתיים

2.1 חוק שירות נתוני אשראי התשס"ב – 2002
2002 )להלן – החוק( פרץ את הדרך להקמת מערכת  חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב – 
לשיתוף נתוני אשראי בישראל. יישום החוק בפועל החל בשנת 2005, לאחר שבעלי הרישיון 

להפעלת שירות נתוני אשראי קיבלו רישיון לפעול מתוקף החוק.

בישראל פועלות כיום שתי לשכות אשראי פרטיות שקיבלו רישיון לאסוף ולמסור נתוני אשראי. 
פיקוח על בעלי הרישיונות נמצא בתחום אחריותה של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד 
המשפטים )להלן: רמו"ט(. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מסדירים, בין השאר, את סוגי המידע 
המידע  אחזקת  תקופת  משך  המסירה,  אופן  למסירה,  הניתנים  המידע  סוגי  לאיסוף,  הניתנים 
וזכויותיו של הלקוח. במצב הנוכחי, איסוף ומסירה של מידע שלילי אינו מצריך הסכמה של הלווה. 

מידע חיובי, מוגבל ביותר, נאסף ונמסר רק אם הלווה הסכים לכך, או אגב איסוף מידע שלילי.

מקורות המידע מהם ניתן לאסוף נתונים הם שלושה:

תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי )תאגידי עזר בנקאיים(.  1

גופים ציבוריים המנהלים רשומות ביחס לאי-עמידה בהתחייבויות פיננסיות: לשכות הוצאה   2
לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מערכת בתי המשפט ובנק ישראל.
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מקורות מוסמכים: תאגידים אשר מתקיימים לגביהם שני תנאים: )1( התאגיד מנהל רשומות   3
מוסדיות בדבר אי-פירעון חובות עפ"י התנאים האמורים בסעיף 36 לפקודת הראיות; ו-)2( 

מחזור עסקיו השנתי אינו נמוך מ-25 מיליון ₪.

בעוד שני המקורות הראשונים, תאגידים בנקאיים וגופים ציבוריים מחויבים להעביר את המידע 
הקבוע בחוק, המקורות המוסמכים מעבירים את המידע על בסיס וולונטרי, ובהתאם להסכמים 
על  מידע  כיום  אוספים  הרישיון  בעלי  בפועל  האשראי.  לשכות  עם  חתמו  עליהם  מסחריים 
כ-10% מהאוכלוסייה )אזרחים בעלי מידע שלילי כהגדרתו בחוק(. המידע החיובי נאסף רק 
אין למערכת הבנקאית תמריץ  כיום  לגבי אותם לקוחות שכבר נאסף לגביהם מידע שלילי. 
כלשהו לשכנע לקוחות לחתום על הסכמה להעברת מידע חיובי, מאחר ומידע זה מקנה להם 
כאמור יתרון תחרותי על נותני אשראי חוץ בנקאיים )ראה להלן פרק 4, הדן בהרחבה בתמריץ 
של השחקנים השונים לשתף במידע(. המידע החיובי שניתן לאסוף על הלקוחות שלגביהם יש 
מידע שלילי הוא מוגבל ביותר. ביטוי מטריד להיקף המידע החיובי המוגבל אותו מתיר החוק 
לאסוף ניתן לראות בדוגמא שלהלן: פתיחה של תיק בהוצאה לפועל מדווחת ללשכות האשראי 
יום מרגע פתיחת התיק. אולם לשכות הוצאה לפועל אינן רשאיות להעביר מידע   60 לאחר 
חיובי, ולכן גם אם התיק נסגר מהר מכיוון שהלקוח שילם את חובו, מידע זה לא ידווח ללשכה.

מהפגישות שקיימה הוועדה עלה כי המידע הנאסף כיום אינו משמש לצורך תמחור ההלוואה, 
אלא רק כתנאי מסנן: המידע שנאסף מספק אינדיקציה שלילית במידה כזו שנותני האשראי 
יסרבו, בדרך כלל, להעניק אשראי לאדם שנמצא במאגר. המידע החיובי המוגבל שנאסף אינו 

משפר בדרך כלל את מצבם של הלקוחות אשר לגביהם נאסף מידע שלילי.

אם כן, ההסדרים הקבועים בחוק נתוני אשראי הנוכחי הובילו לכך שחוק זה למעשה הוביל רק 
ליצירת "רשימה שחורה" של כ- 10% מהלווים, מודרי אשראי. על כל שאר אוכלוסיית הלווים, 
90% מהאוכלוסייה, לא קיים כל מידע במערכת, מה שמנציח את היתרון התחרותי של הבנק 
שבו הלקוח מנהל את חשבונו. חוק שירות נתוני אשראי הותיר על כנם פערי מידע משמעותיים 
ביותר בין המערכת הבנקאית ובין יתר המלווים. ועל כן, לדעת חברי הוועדה, החוק במתכונתו 
הנוכחית אינו מסוגל להגשים אף לא אחת מהתכליות העומדות בבסיס השיתוף בנתוני אשראי, 
גיבשו חברי הוועדה המלצות המובאות בפרקים  עליהן עמדנו בהרחבה לעיל. בהתאם לכך, 
להגשים את התכליות שעומדות  באופן שיאפשר  לעצב את מערכת השיתוף  שנועדו  להלן, 

בבסיס שיתוף המידע.
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 פרק 3: המידע הנדרש לצורך מודל 
דירוג אפקטיבי

 Best" לצורך הגדרת מודל הנתונים הנדרש ערכה הוועדה סקירה בינלאומית מקיפה לבחינת
Practices" למודלים של שיתוף נתוני אשראי במדינות שונות בעולם. מהסקירה עולה כי ניתן 
לאפיין את שיתוף המידע בשוק או במדינה מסוימת על-פי 3 קטגוריות מרכזיות: שיתוף מידע 
שלילי בלבד, שיתוף מידע חיובי חלקי ושיתוף מידע חיובי מלא. ב- 2012, כ- 70% מלשכות 
האשראי בעולם אספו מידע חיובי כלשהו45. אם מתמקדים בלשכות אשראי באירופה בלבד, 
האשראי  מלשכות  כ-50%  כי  לראות  ניתן  לישראל,  יותר  דומה  הפרטיות  הגנת  משטר  שם 
באירופה אוספות מידע חיובי נרחב, הכולל היסטוריה מלאה של תשלומים ששולמו בזמן וכן 
מידע על תשלומים שבפיגור, כאשר גם פיגורים קצרים )עד 30 יום( מדווחים ללשכת האשראי. 
הלקוח  של  החיובית  התשלומים  היסטורית  על  מלא  מידע  אוספות  מהלשכות  כ-30%  עוד 
)תשלומים ששולמו בזמן(, אך חוב שבפיגור מדווח רק לאחר 30 יום, ואילו רק 20% אינן אוספות 
מידע חיובי, אלא רק מידע על תשלומים שבפיגור.46 החוק הנוכחי מציב, אפוא, את ישראל 

בקצה השמרני מבחינת איסוף מידע.

האשראי  סיכון  להערכת  משתנים  מספר  על  נסמכים  בעולם  צרכני  אשראי  לדירוג  מודלים 
של הלווה. קטגוריות מידע שונות תורמות באופן שונה ליכולת הניבוי של רמת סיכון האשראי. 
בהיבט החשש לפרטיות המידע, יש לאזן בין עוצמת הפגיעה בפרטיות הכרוכה באיסוף הנתונים, 
ולמידת רגישותם, לבין אפשרות מימוש התכליות עליהן עמדנו בהרחבה  בשים לב לאופיים 
בפרק הקודם. פגיעה משמעותית ביכולת הניבוי של המודל עלולה להביא לאי-מימוש התכליות 

והתועלות הרבות הכרוכות באיסוף מידע חיובי.

הסקירה הבינלאומית מראה כי גם במדינות בהן יש שיתוף מידע נרחב עדיין קיימים מספר 
פריטי מידע שהשימוש בהם לצורכי דירוג אשראי אסור. אלו נחלקים בעיקר לשני סוגים: מידע 
ומידע שקיימים  גזע, מקום מגורים(  גיל,  מין,  )כגון,  שמתחשב במאפיינים אישיים-קבוצתיים 
הקיימת  הרבה  השונות  בשל  ואפקטיבי,  אחיד  באופן  אותו  להגדיר  ביכולת  מהותיים  קשיים 
גם התרומה של  נכסים, מצב תעסוקתי(. כתוצאה מכך  )דוגמת הכנסה,  ובזמינותם  בנתונים 
פריטים אלו לכושר הניבוי מוטלת בספק. בנוסף, מידת הפגיעה בפרטיות באיסוף מידע על 
הכנסות ונכסים היא גבוהה יותר, ועל כן, ישנה בעייתיות רבה יותר באיסוף ובמסירה של פרטי 

מידע אלו.

תרשים 11 מתאר את הקטגוריות המרכזיות המשמשות בדרך כלל את המודלים של הדירוג, 
וכן את תרומת כל אחד מן הרכיבים ליכולת הניבוי של המודל. מודלים שונים של דירוג נותנים 
משקולות שונות לפרטי המידע. מודל הדירוג מכויל על בסיס מידע הנאסף במדינה ספציפית, 
ולכן יכולה להיות גם שונות מסוימת בין מדינות. אולם, ניסיון בינלאומי מצביע על כך כי גם אם 
קיימת שונות מסוימת הקטגוריות המתוארות בתרשים הינן הקטגוריות המרכזיות המשמשות 

מודלים לדירוג אשראי צרכני.

45 IFC (2012)
46 ACSIS (2012)
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תרשים 11: קטגוריות המידע לדירוג אשראי

מקור: נספח הסקירה הבינלאומית

כך  המודל.  של  הניבוי  יכולת  על  משמעותית  השפעה  יש  החיובי  מהמידע  חלק  על  לוויתור 
לדוגמא, ישנן מדינות שבהן לא נאסף מידע מלא על יתרת החוב הכוללת הכולל מידע מחברות 
כרטיסי אשראי. מידע חלקי זה אינו מאפשר לקבל תמונה על היקף החוב של הלקוח, או על 
שיעור ניצול מסגרות האשראי שלו. ניתן לראות מתרשים 11 כי המידע על יתרת החוב תורם 
כ- 30% ליכולת הניבוי. בנוסף, ניתן ללמוד מן הסקירה הבינלאומית כי באותן מדינות שבהן 
נבע הדבר, פעמים רבות, מטעמים מסחריים או מטעמים  שיתוף המידע החיובי הוא חלקי, 
טכניים היסטוריים. כך, לדוגמא, כאשר לשכת אשראי נמצאת בבעלות משותפת של הבנקים, 
כפי שקיים למשל בגרמניה, ניתן לראות כי המידע החיובי הקיים הוא פעמים רבות חלקי, בשל 

הרצון של הבנקים לשמור על יתרון תחרותי.

גם מנקודת מבטו של הפרט, קבלת החלטות על  הניבוי של המודל  ביכולת  מעבר לפגיעה 
בסיס מידע חיובי חלקי מהווה בעצמה פגיעה משמעותית. הדוגמא של אי מתן מידע חיובי 
לגבי סגירת תיק הוצאה לפועל כפי שקיים בישראל היא דוגמא קיצונית לכך, אך למעשה כל 
פריט מידע חסר, הרלוונטי לצורך הערכת הסיכון של הלקוח, כגון, עמידה בהתחייבויות עבר, 
יקבלו החלטות פחות  לכך שנותני אשראי  יביא  בלבד של מסגרת האשראי,  ניצול חלקי  או 
מדויקות ופחות הוגנות כלפי הלקוח. מלבד המידע על הכנסות ונכסים אותו כאמור לא נהוג 
לאסוף, לא ניתן להצביע על הבדל מהותי בין פרטי המידע הנאספים ככל שהם נוגעים לניבוי 
סיכוני אשראי. לאחר שינוי שיווי המשקל בשוק, באופן שיאפשר לנותני אשראי מתחרים לתת 
אשראי על בסיס הדירוג, האינטרס המשותף של ציבור הלקוחות ושל נותני האשראי הוא כי 
הדירוג יהיה כמה שיותר מדויק. בהחלטה על אשראי ספציפי יכול להיות שלקוח יפגע כתוצאה 
קטגוריית  מהוספת  כתוצאה  להרוויח  גם  יוכל  לקוח  אותו  אך  מסוים,  מידע  פריט  מהוספת 
הנתונים במועד אחר. ההחלטה המהותית העומדת על הפרק היא האם לאפשר לנותני אשראי 
מתחרים לתמחר את הלקוח על בסיס דירוג אישי. התועלות שפורטו בהרחבה בפרק הקודם 
מביאים למסקנה המתבקשת כי מדובר בצעד הכרחי לפיתוחו של שוק אשראי תחרותי. לפיכך, 

האינטרס של הציבור הוא שהדירוג יהיה כמה שיותר מדויק.

יתרה מזאת, היקף המידע הנאסף הוא זה שיקבע בסופו של דבר האם שחקנים קטנים בשוק 
האשראי יוכלו להתגבר על המחסור במידע. לבנקים הגדולים בישראל יש מאגרי מידע גדולים 
ביותר, ובהיעדר שיתוף נתונים המתקרב ברמתו למידע המצוי ברשותם, היתרון העסקי שלהם 
בשוק האשראי צפוי להישמר. לפיכך, הוועדה הגיעה לכלל מסקנה כי יש לאפשר איסוף של כל 
המידע הרלוונטי לצורך הערכת סיכון האשראי של הלווה ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים 
המקובלים, תוך התאמות מינימאליות לשוק המקומי )המלצה 2.2). תדירות עדכון הנתונים תהיה 

תמהיל
מוצרי

האשראי
בתיק,
מידע על10%

בקשות
אשראי, 10%

אורך ההיסטוריה
של המידע, 15%

יתרת החוב הכוללת, 
30%

היסטוריית תשלומי
חוב, 35%
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כי  יובהר,   .(2.3 )המלצה  המקובלים  הבינלאומיים  לסטנדרטים  בהתאם  בחודש,  פעם  לפחות 
מאגר המידע צריך אמנם לכלול גם פרטי מידע אישיים, על מנת שלשכת האשראי תוכל לאמת 
את זהות הלקוח באופן וודאי, אולם לא יעשה שימוש בפרטי המידע המזהים לצורך דירוג הלקוח.

מידע  למסור  רשאים  שיהיו  מוסמכים  מקורות  ציבוריים,  ולגופים  הבנקאית  למערכת  בנוסף 
ידרשו להיות נותני אשראי, שידווחו בפורמט ובהיקף שיקבע על ידי הרגולטור. הוועדה סבורה כי 
ניתן לוותר על דרישה למחזור מינימאלי ממקור מוסמך הקיימת כיום בחוק, ולהסתפק בדרישה 
המהותית לפיה מדובר בנותן אשראי המספק מידע למאגר, כאשר הדרישה למסור את המידע 
בהיקף ובפורמט שיקבע על ידי הרגולטור תהיה גם תנאי לצורך קבלת גישה לדוחות אשראי 

)המלצה 2.4) 

כמפורט בהרחבה בפרק התועלות, בנוסף למידע הקיים ממוסדות הפיננסיים המסורתיים קיים 
משמעותית  התכליות  להשגת  תרומתו  מסוימים  במקרים  אשר  נוספים,  ממקורות  מידע  גם 
מאד. מקורות מידע נוספים אלה יכולים לסייע במיוחד לאוכלוסיות המודרות באופן מסורתי 
מאשראי. אוכלוסיות אלו אינן כוללות בהכרח רק לווים שהיסטוריית התשלום שלהם מעידה 
על סיכון גבוה, אלא גם לווים שפרק הזמן שנאסף עליהם מידע הוא קצר מאוד )צעירים(, או 
שהם חסרי היסטוריה בנקאית )לרבות תושבי חוץ שאין להם חשבון מקומי(. כך לדוגמא, אדם 
צעיר שזה עתה התחיל לשכור דירה יכול לבנות היסטוריית אשראי חיובית באופן מהיר אם 
ייאסף מידע מחברת החשמל. לפיכך, הוועדה סבורה כי ישנה חשיבות רבה להרחבת רשימת 
הגופים הציבוריים, ולכן מוצע כי גופים אלו יחויבו לספק מידע בדומה למערכת הבנקאית, ולא 
על בסיס וולונטרי בלבד. בשלב ראשון מוצע להכליל ברשימת הגופים הציבוריים את חברת 
החשמל וספקי המים. כמו כן, יש לבחון הוספה של גופים ציבוריים נוספים שמאפייני השירות 
שהם נותנים והתפוצה שלהם מצביעים עליהם כמועמדים להיות בעלי מידע בעל ערך רב, כגון, 
מידע על תשלומי ארנונה לרשויות מקומיות. במסגרת דיוני הועדה לא נבחנה זמינות המידע 
ברשויות המקומיות ואמינותו, ולפיכך ממליצה הועדה לבצע בחינה זו ולשקול בחיוב הוספתם 
חד  עלויות  להשית  כדי  בה  יש  זו  שדרישה  אף  על  הוועדה,  חברי  להערכת  אלו.  גופים  של 
פעמיות מסוימות על גופים אלה, למידע מגופים ציבוריים ישנו ערך של ממש דווקא בשיפור 
מצבן של אוכלוסיות ללא היסטוריה בנקאית רחבה ולכן הכללתם במאגר היא חיונית. בנוסף, 
מסירת המידע על ידי הגופים הציבוריים צפויה לשפר את מוסר התשלומים לאותם הגופים 

)המלצה 2.5) 

וגוברת בשנים האחרונות הוא מידע אודות תשלומי  נוסף שזוכה לתשומת לב הולכת  מידע 
שכירות. מחקרים אמפיריים מצביעים על תרומה משמעותית של הכנסת תשלומי השכירות 
לדירוג האשראי של שוכרים.47 מערכת שיתוף נתוני אשראי סטנדרטית מאפשרת ללקוח שלקח 
משכנתא להוכיח את אמינותו באופן יחסית מהיר, מאחר ועמידה בתשלומי המשכנתא מדווחת 
ללשכת האשראי. לעומת זאת, מידע אודות תשלומי שכירות אינו מדווח, ולכן אינו תורם לדירוג 
האשראי של השוכר. דיווח של משכירים אודות שוכרים מעורר קשיים, הן ברמה הטכנית של 
ביצוע הדיווח, והן בשל חיכוכים אפשריים שקיימים בין המשכיר לשוכר. על מנת להתמודד עם 
הבעיה הטכנית ישנן מערכות תשלומים מקוונות שמאפשרות לשוכרים ומשכירים להעביר את 
התשלום דרכן, כאשר מערכות התשלום הן אלו שמדווחות ללשכות האשראי.48 בכדי להתמודד 
עם חיכוכים אפשריים בין המשכיר לשוכר ניתן לקבוע כי ההחלטה האם מערכת התשלומים 
כיצד  ההמלצות  יישום  במסגרת  לבחון  יש  לפיכך  השוכר.  בידי  נתונה  תהיה  למאגר  תדווח 
יש מקום לשקול  לאפשר לדווח גם על תשלומי שכירות ככל שהשוכר מעוניין בכך. בנוסף, 
האם יש מקום לתמרץ או לחייב משכירים להסכים לקבל את תשלומי שכר הדירה באמצעות 

מערכת תשלומים מקוונת.

47 Forster & Wilkinson (2010)
48 http://www.renttrack.com



41 עש יפמירוותנירכתשריהתישציויתהיתושימייע  ויוי

לשם הגשמת תכליות החקיקה, הוועדה ממליצה ליישם פורמט דיווח המאפשר לכלול בצורה 
פשוטה יחסית את כל המידע הרלוונטי. המידע המועבר מנותני האשראי למאגר המידע יבוסס על 
פורמט הדיווח "מטרו 2", אשר נבחן ונמצא בשימוש נרחב במדינות שונות )המלצה 2.1). פורמט 
המטרו 2 הינו הפורמט הפומבי הסטנדרטי היחיד שקיים. פומביות הפורמט חשובה מכיוון שהיא 
מאפשרת שקיפות מרבית כלפי הציבור. בנוסף, קיימים ספקי תכנה רבים המספקים פתרון לדווח 
ממוחשב ולניהול לשכת אשראי על בסיס פורמט דווח זה, ולכן שימוש בפורמט צפוי לאפשר 
הפחתה משמעותית של העלויות וקיצור משך זמן ההקמה. שימוש בסטנדרט הבינלאומי צפוי 

גם לצמצם את חסם הכניסה לשחקנים בינלאומיים חדשים שפועלים בשוק לשכות האשראי.

אחד ההיבטים החשובים של יצירת דירוג אשראי הוא החינוך הפיננסי הגלום בו. רמת הדירוג 
של האזרח נקבעת בהתאם להתנהגות הפיננסית שלו, כאשר דירוג האשראי הוא בבחינת מעין 
"מקל וגזר" להתנהגות זו. בהתאם לכך, בכל הנוגע לתקופת אחזקת נתונים מזוהים במאגרי 
המידע של לשכות האשראי, יש לאזן בין החשיבות בשמירת מידע לתקופה מספקת לצורך 
הערכה מדויקת של רמת הסיכון של הלקוח, ובין מתן אפשרות ללקוח לפתוח דף חדש. שמירת 
מידע לתקופות ארוכות מידי עלולה גם לפגוע בתמריץ של הלקוח לשפר את מוסר התשלומים 
שלו, מאחר והלקוח יאמין שממילא המידע השלילי שכבר נאסף ימנע ממנו לשפר את הדירוג. 
הוועדה מצאה כי הסטנדרט הבינלאומי בנוגע לשמירת הנתונים נע בין 5 ל-7 שנים, כאשר 
ל-5  המידע  משמירת  כתוצאה  משמעותית  בצורה  נפגעת  אינה  המודלים  של  הניבוי  יכולת 
שנים בלבד. לפיכך, יש מקום לדעת הוועדה להוריד את התקופה בה נעשה שימוש בנתונים 
לצורך הערכת סיכון הלקוח מ-7 ל-5 שנים. יחד עם זאת, מוצע כי מאגר הנתונים ישמור את 
המידע ל-7 שנים נוספות, ובסך הכול 12 שנים. שמירת המידע למשך 12 שנים נועדה לאפשר 
למאגר לנתוני אשראי, ולשאר הגורמים במערכת שיתוף נתוני האשראי, להתמודד עם טענות 

משפטיות שעשויות לעלות כנגדם )המלצה 2.7) 

מידע  מקורות  כי  מוצע  האפשרי  בהקדם  תפעל  האשראי  נתוני  שיתוף  שמערכת  מנת  על 
השלמת  שבמועד  כך  האפשרי,  בהקדם  הוועדה  המליצה  עליו  המידע  את  ישמרו  מסוימים 
הקמת המאגר יהיו נתונים זמינים שיספקו עומק היסטורי נדרש למאגר. בהקשר זה יש לבצע 
אבחנה בין מידע מהמערכת הבנקאית, שממילא משמש כיום לדירוג פנימי של הלקוח, לבין 
לדירוג הלקוח.  בו שימוש  כגון, חברות תשתית, שכיום לא נעשה  מידע ממקורות משלימים, 
יש  שכן  בכנסת,  החוק  מעבר  בטרם  למאגר  יועבר  לא  משלימים  ממקורות  היסטורי  מידע 
לאפשר לציבור להפנים את ההשלכות של איסוף המידע ממקורות אלו. נראה כי בעיה זו פחות 
משמעותית בנוגע למידע בנקאי, שכן גם כיום מידע זה משמש לדירוג של הלקוח, ועל כן, על 
פניו אין סיבה למנוע מנותני אשראי מתחרים גישה לאותו בסיס נתונים לאחר קבלת הסכמת 
מהמערכת  המידע  מקורות  יימסרו  למאגר  המידע  העברת  במועד  כי  מוצע  לפיכך  הלקוח. 

הבנקאית מידע היסטורי החל מינואר 2014, בכפוף לבחינה משפטית )המלצה 2.8) 

המידע הנדרש לצורך הגברת התחרות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים
כמפורט בהרחבה בפרק התועלות )פרק 2( לשיתוף מידע אודות יחידים צפויה להיות השפעה 
בין  גבוה  מתאם  ישנו  קטנים.  עסקים  בפני  העומדות  המימון  אפשרויות  על  גם  משמעותית 
איתנותו הפיננסית של עסק קטן ובין איתנותו הפיננסית של בעליו, ועל כן, איסוף מידע על 
יחידים יתרום לדירוג האשראי של העסק הקטן. יחד עם זאת, יש מקום לבחון האם יש לחייב 
שיתוף גם בנוגע לנתונים נוספים בדבר היסטורית האשראי של העסק עצמו. החוק במתכונתו 
הנוכחית אינו מטיל מגבלה על איסוף מידע אודות עסקים במסגרת הפעלת שירות מידע על 
עוסקים, אך גם אינו כופה העברת מידע )סעיף 33 לחוק שירות נתוני אשראי(. בפועל המידע 
יש מקום  יותר. לפיכך,  יותר ככל שמדובר בעסק גדול  הקיים בידי לשכות האשראי הוא רב 
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ובינונים. מאחר  נותני אשראי לשתף במידע גם אודות עסקים קטנים  לבחון האם יש לחייב 
לכלול  מקום  יש  באופן משמעותי,  נמוכה  עסקים  אודות  מידע  בשיתוף  בפרטיות  שהפגיעה 
בחקיקה אפשרות לחייב נותני אשראי בשיתוף מידע גם אודות עסקים קטנים ובינונים. פורמט 
המטרו 2 עליו המליצה הוועדה קובע את מתכונת הדיווח עבור יחידים, כאשר פורמט הדיווח 

הנדרש לגבי עסקים ייבחן בהמשך )המלצה 2.9)  49  50  51

המלצה 2: מודל הנתונים

הדיווח  פורמט  על  יבוסס  המידע  המועבר ממקורות  המידע  הדיווח:  פורמט   2.1
"מטרו 2", הפורמט הפומבי הבינלאומי הסטנדרטי לשיתוף נתוני אשראי.

הניתן  רלוונטי שיאפשר ככל  יכלול מידע  2.2 קטגוריות הנתונים: מודל הנתונים 
בכפוף  הבאות,  הקטגוריות  את  ויכלול  האשראי  בשוק  משוכללת  תחרות  פיתוח 

לבחינה משפטית נוספת של חלק מן הקטגוריות 49:
נתוני הלקוח: שם, מספר ת.ז, כתובת, נתונים מזהים נוספים לצורך זיהוי חד-  1

ערכי של הלקוח והחשבון.
נתוני מקור המידע: שם מקור המידע, ח.פ וכדומה.  2
סוג מוצר האשראי )משכנתא, מסגרת אשראי, הלוואת רכב, הלוואת בלון וכדומה(  3
פרטי האשראי כגון: היקפי החשיפות, תנאים, ריבית, סכומי ומועדי התשלומים,   4

בטוחות 50 וערבויות.
שכיר/  5 יחיד/משותף,  )חשבון  החשבון  מצב  לזיהוי  סטטוס  כגון  החשבון  פרטי 

עצמאי וכדומה(.
אחר   6 לגורם  הסגירה(/פתוח/הועבר  סיבת  )לרבות  סגור  חשבון  החשבון:  מצב 

וכדומה.
היסטוריית התשלומים ופרטי החובות שמועד פירעונם חלף ולא שולמו או שלא   7

שולמו במועד במידה שקיימים. לא ידווח פיגור מתחת ל- 30 ימי פיגור.
הערות מיוחדות כגון דווח על פשיטת רגל, חוב שסולק או נמחל, הסכם שהושג   8

לפריסת תשלומים, צרכן שלא ניתן לאתר וכדומה.
נתונים נוספים במידה שקיימים ורלוונטיים לחשבון: חשבונות קשורים,  51 ערבויות   9

לחשבון, מחלוקת בין הלקוח לבין נותן האשראי לגבי קיומו של חוב, פרטי גורם 
שקנה/מכר את החוב, עדכונים טכניים כגון שינוי בחשבון וכדומה.

2.3 תדירות עדכון הנתונים: המידע יעודכן על ידי כלל מקורות המידע לפחות פעם 
בחודש.

2.4. מקורות מוסמכים: ידרשו להיות נותני אשראי ולמסור מידע בפורמט הדיווח 
ובהיקף שיקבע. מקורות מוסמכים לא ידרשו להיות בעלי מחזור מינימאלי.

בין היתר, תבחן הקטגוריה הנוגעת לחשבונות קשורים, ואופן אזכור זהותו של בעל החשבון הקשור במסגרתה, וכן יבחן   49

הצורך בנתון הכתובת, על מנת למנוע שימוש מפלה בנתון זה.
מידע על בטוחות אינו כולל מידע מפורט על נכסים של החייב, אלא רק מידע האם החוב מגובה בבטוחה.  50

מידע על חשבונות קשורים )כגון, חשבון של בן זוג( אינו כולל מידע מפורט על חשבונות אלו, אלא רק מציין שקיימים   51

צדדים קשורים, על מנת שנותן האשראי יוכל לבקש מצדדים אלו את הסכמתם לצפייה גם בחשבונות אלו.
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2.5 מקורות המידע הציבוריים:
לרשימת הגופים הציבוריים הנוכחית המחויבים לספק מידע למאגר )בנק ישראל, 
לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, ומערכת בתי המשפט( יתווספו חברת 
החשמל וספקי המים. כמו כן, תיבחן בעתיד האפשרות להחיל חובת דיווח גם על 

גופים ציבוריים נוספים, כגון, דיווח על תשלומי ארנונה לרשויות מקומיות.
בנוסף, המידע שימסר ממקורות המידע הציבוריים הנוכחיים יורחב כך שיכלול גם 
מידע חיובי שלא נמסר כיום, כגון, מעקב אחר הליכי גבייה וניהול התיק בהוצאה 

לפועל ובכונס הנכסים הרשמי.

2.6 שמירת המידע: המידע שישמר במאגר המידע:
כל המידע שהגיע ממקורות המידע	 
נתונים על בקשות של נותני אשראי לקבל דו"ח אשראי.	 
מידע על בקשות לתיקון מידע וכן על מחלוקת ככל שקיימת בין הלקוח למוסר 	 

המידע.

2.7 תקופת אחזקת הנתונים:
דו"ח 	  במסגרת  אך  המידע,  קבלת  מיום  שנים   12 של  לתקופה  יישמר  המידע 

אשראי יימסר אודות הלקוח מידע מ-5 השנים האחרונות.
רישום על בקשות לקבלת דו"חות אשראי: שנתיים.	 
לאחר תקופות אלו תימנע כל יכולת לקשר בין נתוני האשראי ללקוח ספציפי.	 
מידע לא מזוהה ניתן לשמור ללא הגבלה לצרכי מחקר והוא יימסר רק לגופים 	 

להם יינתן היתר בחוק או לפיו.

2.8 מועד התחלת שמירת המידע:
תאגידים בנקאיים יחויבו לשמור מידע החל מינואר 2014, באופן שיאפשר במועד 
הקמת המאגר מסירת מידע בעומק ההיסטורי הנדרש לפיתוח שירותי המידע על 

ידי לשכות האשראי, בכפוף לבחינה משפטית.

2.9 מידע בנוגע לעסקים קטנים ובינונים מאוגדים:
יתוקן באופן שיאפשר לשר לקבוע הוראות המחייבות  מוצע שחוק נתוני אשראי 
בין  מסוימים.  תאגידים  סוגי  או  תאגידים  על  מידע  להעביר  המידע  מקורות  את 
השיקולים לקביעת חובת העברת המידע יהיו היקף המידע הקיים אודות תאגידים 

אלו וגודל התאגיד.
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פרק 4: הגנה על פרטיות וזכויות הלקוח
אחד מעקרונות היסוד של דיני הפרטיות במשפט המודרני הוא "דרישת ההסכמה".52 קיומה 
של פגיעה בפרטיותו של אדם תלויה כמעט תמיד בשאלה האם הסכים האדם לפגיעה, אם 
 ,"Notice and Choice" -לאו. המשפט האמריקאי שם דגש רב בחקיקת הפרטיות על מושג ה
ואילו הדירקטיבה האירופאית משתמשת  יכולת בחירה לפרט,  המדגיש את עצם קיומה של 
במונח הרחב יותר "Consent", אשר דורש הסכמה מפורשת, חופשית ומודעת. חשיבות הסכמתו 
של אדם מקבלת ביטוי גם בחקיקה הישראלית, אשר בדומה לחקיקה האירופאית, שמה דגש 

על "הסכמה מדעת":

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981-:

סעיף 1: לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו

ובסעיף 3 לחוק מוגדרת הסכמה באופן הבא: "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

יסוד כבוד  7 לחוק  מעבר לכך, חשיבות ההסכמה מעוגנת גם כחלק מזכויות היסוד, בסעיף 
האדם וחרותו:

7. )א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו

   )ב( אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו

הסכמתו המודעת של אדם מהווה אם כן שאלת מפתח בניתוח הפגיעה בפרטיות במערכת 
שיתוף נתוני אשראי. החוק במתכונתו הנוכחית מאפשר חריגה מעקרון ההסכמה הקבוע בחוק 
הגנת הפרטיות, מאחר והוא מאפשר העברת מידע שלילי לבעלי הרישיון ללא צורך בהסכמת 
האפשרית  והפגיעה  מסוכנים  ללווים  להלוות  שלא  המלווים  של  זכותם  שבין  באיזון  הלקוח. 
בשוק האשראי, לבין זכותם של לווים אלו לפרטיות, מצא המחוקק כי זכותם של הראשונים 
גוברת. לעומת זאת, בכל הנוגע להעברת מידע חיובי, החוק השאיר על כנו את דרישת ההסכמה 

כעקרון המאפשר את העברת המידע.

עקרון ההסכמה בדיני הפרטיות הוא ביסודו ניטרלי למהות ההסכמה. המחוקק אינו שואל האם 
טוב לו לאדם להסכים, אם לאו, אלא יוצא מנקודת הנחה כי יש להשאיר בידי הפרט את החופש 
לוודא  זו, המחוקק אינו צריך להתערב באוטונומיה של הפרט, אלא רק  לבחור. לפי תפיסה 

שאותה אוטונומיה, "הסכמה מדעת", אינה נפגעת.

עקרון הניטרליות של הריבון, או הדרישה מהאדם ל"ניהול עצמי של פרטיות", כפי שקורא לו 
רלוונטית  זו  ביקורת  מאד.53  רבה  אקדמית  לביקורת  האחרונות  בשנים  זוכה   ,Solove פרופ' 

ביותר לשיתוף מידע בשוק האשראי בשל שלושה גורמים משמעותיים, כפי שיפורט להלן:

52 Cate (2006).
53 Cate (2006); Solove (2013); Tene (2012); Janger & Schwartz (2001)
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1. כוחות השוק:
בחינת הצדדים למשא ומתן שמתנהל בדרך כלל בנושאי פרטיות מגלה כי פעמים רבות, עקב 
פערי כוחות בין הצדדים, מתן החופש לבחור מביא בפועל לפגיעה ממשית באוטונומיה של 
הפרט. החלטות על מדיניות פרטיות מתרחשות בדרך כלל בסיטואציה שבה תאגיד מתנה את 
מתן השירות בנגישות למידע, ולעיתים אף במתן זכות להעברתו לצד שלישי. ההכרעה העומדת 
בפני הפרט היא האם בכלל לרכוש את השירות, כאשר אין בדרך כלל אפשרות לניהול מו"מ על 
מדיניות הפרטיות. לפיכך, ככל שהשחקנים שפועלים בשוק מאמצים מדיניות פרטיות דומה, אין 
לפרט למעשה שום אפשרות שלא להיכנע למדיניות התאגידית, אלא אם כן הוא מוכן להדיר 
את עצמו מן השוק. כאשר מדובר בשירות חיוני, גם אפשרות זו אינה עומדת למעשה בפני 
הפרט והוא מוכרח לרכוש את השירות ולהסכים למדיניות הפרטיות שנכפתה עליו. בסיטואציות 
מסוימות אובדן היכולת הממשית לבחור אינו תלוי כלל בפרשנות אותה שיטת המשפט נותנת 
למושג ההסכמה. העובדה שבאיחוד האירופי ובישראל החוק מדגיש כי הסכמה צריכה להינתן 
באופן מודע, אינה מעניקה בפועל הגנה רחבה יותר לפרט במקרים בהם כוחות השוק מנתבים 
את הפרט להסכים. כך לדוגמא, מעיד אחד מהמוסדות הפיננסים הגדולים בארה"ב על אופן 

התמודדותו עם החקיקה האירופאית:

"Financial institutions confronted with explicit consent laws report similar results. 
For example, one of the United States’ largest financial institutions has reported 
that it has no difficulty complying with consent requirements in European 
countries, because it prints the opt-in notice in the account-opening form 
above the signature line. A consumer cannot open an account without granting 
consent."54

הניסיון להגן על אוטונומיה באמצעות דרישת ההסכמה, בתנאי שוק מסוימים, מעביר למעשה 
במדיניות  יבחר מטבע הדברים  לכתפי התאגיד, אשר  מדיניות הפרטיות  לגבי  את ההחלטה 

הפועלת לטובת האינטרסים הכלכליים שלו.

תאגידים לא יבחרו בהכרח במדיניות שתפגע בפרטיות הלקוחות. מבנה השוק הוא זה שיכריע 
הקיים  נתוני אשראי  חוק  התאגידים.  יבחרו  הפרטיות שבה  מדיניות  תהיה  מה  רבות  פעמים 
בישראל הוא דוגמא מצוינת לכך. החוק הנוכחי מתיר לתאגידים בנקאיים להעביר מידע חיובי 
השירות  מתן  את  להתנות  בישראל  בנקים  יכלו  עקרוני  באופן  הסכמתו.  את  נתן  לקוח  אם 
בקבלת הסכמת הלקוח להעברת מידע חיובי. בפועל אנו רואים כי לא התפתחה פרקטיקה 
מסוג זה. מבנה שוק ריכוזי, כפי שקיים בישראל, מקטין בצורה משמעותית את התמריץ של 
בנקים לשתף במידע. הבנקים הגדולים במערכת, המחזיקים בחלקו הגדול של המידע, עלולים 
יש ערך  בו הם מחזיקים בבלעדיות  להפסיד כתוצאה ממדיניות של שיתוף, מכיוון שלמידע 
כלכלי גבוה יותר מאשר המידע אותו יכולים היו להשיג תחת מדיניות שיתוף. תופעה זו אינה 
ייחודית לישראל. מחקר של הבנק העולמי הראה שההסתברות להתפתחות של מערכת שיתוף 
נתוני אשראי יורדת בצורה משמעותית ככל שהמערכת הבנקאית ריכוזית יותר. במדינות עם 
92% לקיומה של מערכת שיתוף נתוני  מערכת בנקאית בעלת ריכוזיות נמוכה יש סיכוי של 
צונח  שיתוף  מערכת  של  לקיומה  הסיכוי  גבוהה  ריכוזיות  עם  במדינות  זאת  לעומת  אשראי. 

ל-53% בלבד.

54 Cate (2006).
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 תרשים 12: ההסתברות לקיומה של מערכת שיתוף נתוני אשראי 
כתלות במידת הריכוזיות של המערכת הבנקאית

Bruhn et al. (2012( :מקור

ניתוח מבנה שוק האשראי הקמעונאי בישראל, עליו הרחבנו בפרק הראשון, מביא למסקנה 
המתבקשת הבאה:

כוחות השוק גורמים לכך שדרישת ההסכמה להעברת מידע חיובי, אשר נועדה כביכול להביא 
ביטוי את אוטונומיית הפרט, בפועל מעבירה את ההחלטה לגבי שאלת שיתוף המידע  לידי 
לשחקנים החזקים – המלווים הגדולים. מלווים אלו הכריעו שלא לשתף מידע. ניתוח התועלות 
טובת הציבור,  אינה משרתת את  זו של המלווים  כי החלטה  הקיימות משיתוף מידע מראה 
ופוגעת בצורה מהותית ביכולת לפתח שוק אשראי תחרותי. לפיכך, בסיטואציה זו יש הצדקה 
למדינה להתערב באופן אקטיבי בעיצוב מנגנון קבלת ההסכמה. אשראי בכלכלה המודרנית 
הוא שירות חיוני ביותר.55 בתנאי השוק שתוארו לעיל, מתן הזכות לתאגיד הבנקאי לקבוע את 
בפני  העומדות  באפשרויות  חמורה  פגיעה  מהווה  מידע  לשיתוף  הנוגע  בכל  המשחק  כללי 

הפרט לצרוך שירות חיוני זה.

2. רציונאליות מוגבלת:
דרישת ההסכמה נשענת למעשה על מודל האדם הרציונאלי המקבל החלטות באופן שממקסם 
את העדפותיו. ישנם מחקרים המראים כי מרבית האנשים מוכנים לוותר בקלות רבה על פרטיותם 
תמורת הטבות קטנות יחסית56. ממצאים אלה אינם עולים בקנה אחד עם ממצאיהם של סקרי 
דעת קהל, מהם עולה כי בני קבוצות גיל שונות מצהירים שהם מייחסים חשיבות לפרטיותם.57 
נראה שקיים פער גדול מאד בין הצהרות של אנשים על מידת החשיבות אותה הם מייחסים 
לפרטיותם, ובין העובדה שבפועל ישנה נכונות לוותר עליה בקלות. כמו בתחומים רבים אחרים 
בני אדם סובלים מרציונאליות מוגבלת בבואם לקבל החלטות בנושאי פרטיות. עובדה זו יכולה 
להסביר חלק מהפער בין ההצהרות וההחלטות שמתקבלות בפועל.58 במרבית המקרים אנשים 
קוגניטיביות  מהטיות  סובלים  הם  קוראים,  הם  אם  וגם  הפרטיות,  מדיניות  את  קוראים  אינם 
 )framing( נפוצות המשפיעות על קבלת ההחלטה. לאופן הצגת השאלה ועיצוב ברירת המחדל
יש השפעה מכרעת על ההחלטה שאדם יקבל. כך גם הנטייה להעדפת הווה משחקת תפקיד 
משמעותי, מכיוון שתועלות ועלויות עתידיות של מדיניות הפרטיות צריכות להיות מאוזנות כנגד 

תועלת מידית.

55 Hudon (2009).
56 Acquisti & Grossklags (2005).
57 Hoofnagle et al. (2010).
58 Alessandro & Grossklags (2007); Milne &. Culnan (2004); Leslie K. John et al (2009); Solove (2013).
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האפקט המצטבר של החלטות בנושאי פרטיות מעצים עוד יותר את הקושי בקבלת החלטות. 
בעידן המודרני, אנשים נדרשים לקבל אין ספור החלטות בנושאי פרטיות. ככל שאדם חושף 
יותר. לפיכך, בכל החלטה יש לשקול לא רק את  יותר מידע ניתן לעשות בו שימושים רבים 
המידע  כיצד  אלא  לחשוף,  נדרש  הפרט  אותו  הנוכחי  במידע  לבצע  ניתן  אותם  השימושים 
הנוכחי בצירוף כל המידע שנמסר בעבר )או שעתיד להימסר(, עשוי להשפיע על השימושים 
שיעשו במידע בעתיד. הצורך בניתוח סבוך זה של תועלות ועלויות, מקשה אף הוא על יכולתו 

של הפרט לקבל החלטה רציונלית בתחום זה, תוך הבנת מלוא משמעויותיה.

ההטיות הקוגניטיביות שפורטו לעיל, בדגש על כוחה של ברירת המחדל, תורמות לכך שההסדר 
החקיקתי הנוכחי אינו מאפשר להגשים את התכליות החברתיות הקימות משיתוף נתוני אשראי. 
ברירת המחדל כיום מונעת איסוף מידע כל עוד הלקוח לא נתן את הסכמתו באופן אקטיבי. 
כן לעיצוב ברירת  ועל  ייתן את הסכמתו,  כוחות השוק כאמור אינם מעוניינים בכך שהלקוח 
המחדל יש השפעה מכרעת על ההחלטה שאותה יקבל הלקוח. לכך יש להוסיף כי התועלת 
מאיסוף המידע תתאפשר רק כתוצאה מאפקט מצטבר, מאחר שרק לאחר תקופה בה ייאסף 
ניתן  כיצד  ולחפש  לטרוח  בהווה  נדרש  הלקוח  המידע.  מאיסוף  ירוויח  הלקוח  מידע  מספיק 
לתת את הסכמתו, מבלי שהוא זוכה לתועלת כלשהי באופן מידי. בסיטואציה זו הסיכוי שפרט 
כלשהו, הפועל כמו כולנו מתוך רציונאליות מוגבלת, יטרח לתת את הסכמתו כמעט ואינו קיים.

3. תועלות ועלויות חברתיות:
אנו חיים בעידן של מידע. כמות האנשים, המכשירים הניידים, וחיישנים למיניהם שמחוברים 
התפתחויות  במקביל,  לדמיין.  שקשה  בקצב  מיוצר  שמידע  לכך  מביא  דיגיטאלית  לרשת 
הופכות  אותו באופן מהיר,  ולעבד  כמויות אדירות של מידע  טכנולוגיות המאפשרות לאחסן 
את המידע שאנו מייצרים לבעל ערך כלכלי וחברתי אדיר. המידע מעודד חדשנות, מגדיל את 
הפריון ומהוה את אחד הרכיבים המרכזיים המאפשרים צמיחה כלכלית. לא רק המגזר העסקי 
וליכולת עיבוד מהירה מאפשרת פריצות דרך מחקריות  נהנה מיכולות אלו. הנגישות למידע 
שירותים  ולהעניק  יותר,  טובה  חברתית  מדינות  לעצב  לממשלות  מאפשרת  לכת,  מרחיקות 
כן  אם  יש  פרטיותם  לגבי  אדם  בני  של  האינדיבידואליות  להחלטות  לאזרחיהם.  יותר  טובים 
השפעות חברתיות מהותיות על עיצוב פני החברה. לפיכך, במקרים המתאימים, לצד הבחינה 
הפרטנית הנוגעת לדרישת ההסכמה של הפרט, יש לקחת בחשבון גם את התועלות והעלויות 
גם  וכך  החברתיות  התועלות  רבים  במקרים  פרטניות59.  החלטות  מאותן  הנובעות  החברתיות 
התועלת לכל פרט ופרט גדלות ככול שמספר הפרטים שמשתפים במידע גדל. ברור לדוגמא 
היעילות  ניווט.  באפליקציית  מיקומו  בדבר  לשתף  אחד המסכים  בפרט  תועלת  כמעט  שאין 
של האפליקציה והתועלת שנובעת ממנה תהיה מקסימאלית במקום בו כלל האזרחים ייבחרו 

לשתף בדבר מיקומם.

סוגית שיתוף נתוני אשראי היא דוגמא נוספת מובהקת לפער הקיים בין התועלות אותן יכול 
להשיג הפרט, ובין התועלות שאנו כחברה מסוגלים להפיק ממערכת שיתוף נתונים אפקטיבית. 
נניח שלפי החוק הקיים לקוח מתוחכם הצליח להתגבר על כוחות השוק, ועל הטיות קוגניטיביות 
חיובי  מידע  לאיסוף  הסכמתו  את  להעניק  בחוק  לאמור  בהתאם  והחליט  סובל,  הוא  שמהן 
אודותיו. בשיווי המשקל הנוכחי ברור שלקוח זה כלל לא ייהנה מהתועלות הקיימות מאיסוף 
המידע, זאת מכיוון ששוק אשראי תחרותי יוכל להתפתח רק אם מספיק אנשים יקבלו החלטה 

:Cate 'דומה, כפי שמסכם זאת פרופ

59 Tene (2012); Solove (2013)
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"If the cost of obtaining consent becomes too great to make the proposed use 
of information economically feasible, then there will be nothing to which the 
consumer can consent. Similarly, if consent requires building new data systems, 
and implementing new uses of data, one person at a time, it is likely to make the 
activity untenable"60.

לסיכום, כוחות השוק, והטיות קוגניטיביות נפוצות מטילות סימן שאלה גדול עד כמה דרישת 
ההסכמה האקטיבית בכל הנוגע לשיתוף נתוני אשראי אכן מבטאת את העדפתו האוטונומית 
באיסוף  הכרוכה  המשמעותית  החברתית  התועלת  מצטרפת  לכך  זה.  בעניין  אדם  כל  של 
ובשיתוף מידע אודות אוכלוסיות נרחבות בשוק זה, באופן המצדיק לטעמה של הוועדה את 
היפוך ברירת המחדל לכדי איסוף המידע. לצד האמור, על מנת לצמצם את הפגיעה בעקרון 
ההסכמה ולתת ביטוי לאוטונומיה של אדם ביחס למידע הקיים אודותיו, סבורה הוועדה שיש 
מקום להותיר לאדם את האפשרות להתנגד לשמירת מידע חיובי עליו כל עוד לא נאסף לגביו 

מידע שלילי מהותי, תוך הבהרת השלכותיה של התנגדות זו.

בנוסף לכך, דגש רב צריך להינתן להעצמת יכולותיו של האזרח לעשות שימוש במידע לטובתו, 
ולא לטובת האינטרסים הכלכליים של התאגיד המחזיק במידע. בעידן המידע קשה להתנגד 
לכך שהמידע יהיה קיים. איסוף מידע משמש כיום כרכיב בסיסי בפונקציית הייצור של חלקים 
נרחבים בכלכלה המודרנית. אולם, המידע קיים בעיקר בידיהם של ממשלות ותאגידים עסקיים, 
ולכן הרגולציה צריכה לפתח מנגנונים שמוודאים עד כמה שניתן שהשימוש שיעשה במידע 
הוא לטובת האזרח. שקיפות ונגישות של המידע המצוי בידי המגזר העסקי והממשלה הם תנאי 
מפתח בעיצוב הסדרי הפרטיות בעידן המודרני, ויכולים במקרים המתאימים לתרום להעצמת 
האזרח בצורה הרבה יותר אפקטיבית מאשר הישענות על דרישת ההסכמה לבדה, כפי שמציין 

פרופ' עומר טנא:

"The shift is from empowering individuals at the point of information collection, 
which traditionally revolved around opting into or out of seldom read, much 
less understood corporate privacy policies, to allowing them to engage with and 
benefit from information already collected, thereby harnessing big data for their 
own personal usage. Further, such exposure will prevent the existence of “secret” 
databases and leverage societal pressure to constrain any unacceptable uses. To 
minimize concerns of untoward data usage, organizations should disclose the 
logic underlying their decision-making processes to the extent possible without 
compromising their trade secrets or intellectual property rights"61

על  להגנה  הנוגע  בכל  הועדה  המלצות  לעיל,  שהוצע  התיאורטי  הניתוח  רקע  על  לסיכום, 
פרטיות וזכויות הלקוח מתבססות על שני נדבכים מרכזיים:

החברתיות   1 התועלות  את  שיקדם  באופן  מידע  ומסירת  לאיסוף  ההסכמה  מנגנון   עיצוב 
הקיימות משיתוף נתוני אשראי.

השקיפות   2 הגברת  באמצעות:  לטובתו  במידע  שימוש  לעשות  הלקוח  של  יכולתו   העצמת 
והנגישות למידע, שיפור מנגנון תיקון המידע, ואיסור על שימוש בנתונים דמוגרפיים.

60 Cate (2006)
61 Tene (2012)
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המלצה 3: איסוף מידע

3.1 מנגנון ההסכמה לאיסוף מידע:
מידע חיובי יועבר מכלל מקורות המידע, אלא אם כן לקוח יבחר באופן אקטיבי 	 

כי מידע חיובי לא יישמר, ואז הלקוח לא ייכלל במאגר )להלן: Opt-Out(. לקוח 
שקיים לגביו מידע שלילי מהותי לא יוכל לבצע Opt-Out משמירת מידע חיובי. 
במידה והגיע מידע שלילי מהותי אודות לקוח שביצע Opt-Out, המאגר יתחיל 

לשמור באופן מידי את כל המידע אודותיו.
לפני תחילת העברת המידע בפעם הראשונה יבוצע קמפיין ציבורי שיסביר מהו 	 

 ,Opt-Out שיתוף נתוני אשראי, מהן התועלות משיתוף המידע, כיצד ניתן לבצע
יגיע ככל הניתן  יבוצע באופן שיבטיח שהמידע  ומהן ההשלכות לכך. הקמפיין 

לכל אזרח במדינה.
לגבי לקוחות חדשים, מוצע כי כל מקורות המידע יכללו סעיף בחוזה שמסביר 	 

ללקוח כי מידע חיובי מועבר, אלא אם כן הלקוח ביצע Opt-Out. הרגולטור של 
המאגר יקבע את נוסח הסעיף. סעיף זה לא יעניק פטורים למקורות המידע מכל 

אחריות משפטית שחלה עליהם.
הודעה של הלקוח כי אינו מעוניין בכך שמידע חיובי ייאסף לגביו תימסר לגורם 	 

המידע.  למקורות  ולא  האשראי,  מלשכות  לאחת  או  המידע  במאגר  שיחזיק 
את  למחוק  והאחריות  למאגר,  המידע  את  מקרה  בכל  יעבירו  המידע  מקורות 

המידע המזוהה לגבי לקוחות שבצעו Opt-Out תהיה של המאגר.
לא ניתן יהיה לבצע Opt-Out רק בנוגע למקורות מידע מסוימים. לאחר ביצוע 	 

Opt-Out לא ישמר מידע מזוהה מאף אחד ממקורות המידע.

3.2 חובת מסירת מידע למאגר:
כרטיסי 	  וחברות  בנקאיים  תאגידים   ,)2 3 בהמלצה  )כהגדרתם  ציבוריים  גופים 

האשראי יחויבו למסור מידע שלילי ומידע חיובי למאגר. מקורות מוסמכים ימסרו 
מידע שלילי וחיובי על בסיס וולונטרי.

מוצע כי ניתן יהיה לקבוע בתקנות סף של היקף אשראי, אשר מעבר לו כל גוף 	 
שלא החליט למסור באופן וולונטרי את המידע יחויב למסור מידע.

המלצה 4: מסירת דו"חות אשראי

4.1 מנגנון ההסכמה למסירת מידע:
יחויב 	  האשראי(  כרטיסי  חברות  או  בנקאי  תאגיד  מוסמך,  )מקור  אשראי  נותן 

לקבל את הסכמת הלקוח לצורך בקשת דו"ח אשראי.
במסגרת שירות לקמעונאיים המקבלים תשלומים דחויים תוכל לשכת האשראי 	 

לקבל נגישות לדו"ח אשראי אודות הלקוח ללא צורך בהסכמתו, רק אם קיים 
אודות הלקוח מידע שלילי מהותי. לשכת האשראי תוכל להעביר הלאה במסגרת 
נותני  גם  כי  יובהר,   .)8 3 - המלצה  )ראה להלן  וייעוץ  השירות רק מידע חלקי 

אשראי המוסרים מידע למאגר יוכלו לרכוש שירות זה.
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הלקוח 	  הסכמת  נותן האשראי.  של  תהיה  הלקוח  הסכמת  קבלת  על  האחריות 
למסירת המידע תוכל להתבצע באופן מקוון לאחר שננקטו אמצעי זיהוי סבירים.

לקוח יוכל להעניק הסכמה לנותן האשראי לגשת למידע החל ממועד שבו ביקש 	 
כי  יובהר,  לנותן האשראי.  הלקוח  בין  בתוקף  חוזה  יש  עוד  וכל  הלוואה,  הלווה 
העמדת מסגרת אשראי, או מתן ערבות להלוואה, תחשב לעניין זה כמתן אשראי 

ללא תלות בשאלה האם מסגרת האשראי או הערבות מומשו בפועל.
גופים הזכאים לגשת למידע )להלן המלצה 1 9( לא יוכלו להחתים את לקוחותיהם 	 

על הסכמה כללית לגשת למידע, אלא רק אגב עסקת אשראי, וכל עוד יש חוזה 
אשראי שלא הסתיים בין הלקוח ובין נותן האשראי.

חברות תשתית ציבוריות לא יוכלו להתנות מתן שירות במתן הסכמה של הלקוח 	 
יוכלו לקבל גישה למידע אודות לקוחותיהם  לגשת למידע. לפיכך, חברות אלו 
בתשלומים  פיגר  הלקוח  אם  רק  גביה,  הליכי  בפתיחת  הכדאיות  בחינת  לשם 
המידע  היקף  הלקוח.  בהסכמת  צורך  וללא  בתקנות,  שיקבע  בהיקף  לחברה 

הנמסר לחברת תשתית ציבורית יבחן בהמשך.

יודגש, כי בנוסף לעמידה בדרישת ההסכמה כמפורט בסעיף זה, יש לעמוד גם 
בדרישות נוספות לצורך זכאות למידע, ראה להלן המלצה 1 9 העוסקת ברשימת 

הגופים הזכאים לגשת למידע.

Opt Out 4.2 ממסירת מידע:
לקוח שיבחר לבצע Opt-Out מאיסוף מידע )המלצה 1 3( עלול להיפגע כאשר 	 

ירצה להתחרט. במהלך התקופה שבה הלקוח לא ייכלל במאגר לא ייאסף עליו 
מידע חיובי, ולכן ביום שבו הלקוח יחזור למאגר לא תהיה לו היסטורית אשראי 
ממסירת  רק   Opt-Out לביצוע  נוספת  אפשרות  להעניק  יש  לפיכך,  חיובית. 
ימשיך להיאסף במאגר, אולם  Opt-Out היא שהמידע  הנתונים. משמעות ה- 
הוא לא יימסר לשום גורם כל עוד הלקוח לא נתן למאגר את אישורו המפורש 
המאפשרת  הסכמה  על  בטעות  חתם  הלקוח  אם  גם  זאת,  הנתונים.  למסירת 

לאותו גורם לגשת למידע.

הגדרות:
"מידע שלילי מהותי": מידע המעיד באופן מובהק על סיכון גבוה מאד של הלווה. 

המידע יקבע על ידי השר בתקנות.
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המלצה 5: שקיפות ונגישות

5.1 זכות עיון במידע: לקוח זכאי לעיין במידע שמצוי אודותיו. מוצע כי הרגולטור 
יוכל להפעיל את סמכותו באופן שיבטיח את זכותו של הלקוח בכל הנוגע לאופן 

ומועד הנגשת הדו"ח ללקוח.

5.2 שירות התרעות: ללקוח תינתן האפשרות להירשם לשירות מקוון שמתריע בפני 
את  וכן מעדכן  לגביו,  במידע שנאגר  שינויים משמעותיים שנעשים  לגבי  הלקוח 
הלקוח בכל פעם שגורם כלשהו מבקש על הלקוח מידע, בצירוף ציון שם המבקש 

ותכלית הבקשה.

5.3 מרשם של גופים העושים שימוש במידע: הרגולטור ינהל מרשם פתוח לציבור 
אשר יאפשר לראות מי הגופים שקונים דוחות אשראי, וכן תיאור של תכלית השימוש 

במידע של אותם גופים.

המלצה 6: תיקון מידע באופן מהיר ושקוף לציבור

6.1 קיצור תהליך הערעור: הליך הערעור כולו יקוצר לכ-14 יום. במידה וההליך לא 
הסתיים במועד, המידע ימחק באופן מידי. הליך הערעור יוכל להיעשות כולו גם 
באופן מקוון. אם במהלך בירור נותן אשראי ביקש לראות את דו"ח האשראי, בעל 

הרישיון יציין מהו המידע הנמצא בבירור.

6.2 שקיפות ציבורית: דוחות שנתיים יפורסמו לציבור בנושא בקשות לתיקון המידע, 
הכוללים מידע סטטיסטי על הגופים שלגביהם הוגשו בקשות לתיקון מידע, מספר 

הבקשות, מהותן, ותוצאות הבירור.

6.3 סמכויות הרגולטור בנוגע להליך תיקון המידע:

בנוסף לאחריות המשפטית המוטלת על מקורות המידע, לרגולטור תינתן הסמכות 
שיקבע,  כפי  מספקים  אמצעים  נקטו  שלא  מידע  מקורות  השאר,  בין  לקנוס, 
להבטחת אמינות המידע הנמסר למאגר, או שלא טיפלו בבקשות לתיקון מידע 

באופן שיקבע.

הרגולטור יפעיל מחלקה לפניות ציבור שתקבל תלונות בנוגע לבקשות תיקון מידע 
מחיקת  על  להורות  הסמכות  תהיה  לרגולטור  לקוחות.  לדעת  כראוי  טופלו  שלא 

הרישום במאגר.

המלצה 7: איסור שימוש בנתונים דמוגרפיים
שיקבעו,  דמוגרפיים  בנתונים  שימוש  ייאסר  אשראי  דירוג  מתודולוגיית  במסגרת 

כגון: גזע, דת, לאום וכתובת.
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 פרק 5: השימוש במידע ונגישות 
לדוחות אשראי

במסגרת הדיון על חוק נתוני אשראי הקיים והמלצת הועדה לשנותו, הכרח כי יתקיים דיון ובחינה 
של תכליות השימוש המותרות בחוק. תכליות השימוש במידע המותרות בחוק הקיים רחבות 
יחסית )סעיף 28 לחוק(. אולם בפועל, לא נעשה שימוש במידע במרבית התכליות, מאחר והחוק 
והתקנות צמצמו בצורה משמעותית את התועלת אותה ניתן להפיק מהמידע, הן בשל היקף 
המידע הקיים והן בשל הקשיים הבירוקרטיים הכרוכים בהשגתו. המלצות הוועדה בנוגע להיקף 
המידע ואופן העברתו צפויות להגביר בצורה משמעותית את התמריץ לבצע שימוש בתכליות 
המותרות לפי החוק. לפיכך, יש מקום לבחון בקפידה האם תכליות השימוש במידע עולות בקנה 

אחד עם תכליות השיתוף בנתוני אשראי, עליהן עמדנו בפרק השני )המלצה 1) 

נובעות  המרכזיות  החברתיות  התועלות  כי  מצביע  מידע  משיתוף  הקיימות  התועלות  ניתוח 
מתירה  הנוכחית  החקיקה  המידע.  משיתוף  כתוצאה  משוכלל  אשראי  שוק  לפתח  מהיכולת 
לעשות שימוש במידע גם בשווקים נוספים: שוק השכירות ושוק התעסוקה. נראה כי התכלית 
העומדת ביסוד הדבר היא מתן אפשרות למעסיק או למשכיר ללמוד מן הנתונים משהו לגבי 
באופן  נבדלים  והתעסוקה  השכירות  שוק  אולם,  השוכר.  של  או  העובד  של  האמינות  מידת 

משמעותי משוק האשראי במספר פרמטרים משמעותיים:

שוק התעסוקה:
בניגוד לשוק האשראי הקמעונאי, שוק התעסוקה הוא שוק מבוזר ותחרותי באופן יחסי. פערי 
המידע בשוק זה משפיעים במידה דומה על כלל השחקנים ואינם מונעים ממעסיקים להתחרות 
על עובדים. האפקט התחרותי של הוספת המידע לשוק האשראי, אשר גורם לכך כי לקוחות 
בשל  התעסוקה.  בשוק  קיים  אינו  המידע,  משיתוף  ליהנות  צפויים  האוכלוסייה  שכבות  מכלל 
להסיק  הניסיון  יתרה מזאת,  חלוקתיות שליליות.  לגרום להשפעות  כך, הוספת המידע עשויה 
מהתנהגות בתחום האשראי על התנהגותו של אדם כעובד הוא בעייתי, ויכול להביא למסקנות 
שגויות. ישנן סיבות רבות מדוע אנשים מגיעים לחדלות פירעון, אשר כלל אינן קשורות להיותו 
של אדם עובד אמין.62 בשוק האשראי מתבצעת האנליזה של המידע בדרך כלל באמצעות גופים 
מומחים, היודעים לנתח את המידע ההתנהגותי ולהעריך באמצעותו את הסיכון הקיים במתן 
מומחה  בהכרח  אינו  בשוק התעסוקה מקבל ההחלטה, המעסיק,  זאת,  לעומת  נוסף.  אשראי 
בניתוח סיכונים ובעיבוד של המידע הקיים בדו"ח האשראי. לפיכך, תמחור השירות על בסיס 
המידע צפוי להיות פחות מדויק, ועל כן גם התועלת מהשימוש בו נמוכה. מטעמים אלו מצאה 

הוועדה לנכון להמליץ על הסרת תכלית השימוש במידע לצורך התקשרות בחוזה העסקה.

שוק השכירות:
המידע ההתנהגותי הקיים בנתוני אשראי בוודאי רלוונטי לצורך ניסיון לצפות מה הסיכוי שהשוכר 
יפגר בתשלומים. עסקת שכירות ביסודה אינה עסקת אשראי, שכן השוכר משלם בדרך כלל 
מראש עבור כל חודש. עם זאת, מכיוון שלוקח זמן לפנות דייר, הופכת העסקה למעין עסקת 
אשראי ברגע שבו השוכר מפסיק לשלם בזמן. לפיכך, למידע התנהגותי שצופה כשל אשראי 
דרישה  כגון:  משקיות,  לעלויות  גורם  מידע  העדר  השכירות.  בשוק  רבה  חשיבות  בוודאי  יש 
וכדומה.  חודשים  מספר  של  מראש  לתשלום  דרישה  ערבים,  של  חתימה  גבוהות,  לבטוחות 

62 Koppes & Palmer (2012)
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דרישות אלו בעיקר מקשות על אוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי נמוך, אשר אילו היה להם 
דירוג אשראי טוב יכלו לשכור דירה ביתר קלות. אולם, בדומה לשוק התעסוקה, שוק השכירות 
הוא שוק תחרותי באופן יחסי, ולכן הוספת המידע אינה יוצרת "אפקט תחרותי" שמועיל לכלל 
משקי הבית, בכל רמות הסיכון. בנוסף, ההחלטה המתקבלת על בסיס המידע אינה החלטה 
של מומחים לניהול סיכונים, אלא של משכירי דירות פרטיים. עובדה זו מעלה את החשש כי 
בדומה לשוק התעסוקה שימוש במידע יביא להדרה מהשוק של אוכלוסיות בעלות דירוג נמוך.

יחד עם זאת, הוועדה סבורה כי יש לבחון את התרת השימוש במידע לצורך עידוד שוק השכירות 
ניתן  ולא  לכך שכמעט  הגורם  ניתן להצביע על כשל שוק משמעותי  זה  ארוך. בשוק  לטווח 
למצוא דירות להשכרה ארוכת טווח. שיווי משקל זה פוגע בכלל האוכלוסייה, ובייחוד בשכבות 
חלשות, שאינן יכולות לרכוש בית ונאלצות לחתום על חוזה חדש בכל שנה. פערי המידע בשוק 
הוספת  ארוך.  לטווח  דירות  להשכיר  חוששים  שמשכירים  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת  הם 
המידע צפויה אף לצמצם באופן משמעותי את הסיכונים העומדים בפני משקיעים מוסדיים 
המעוניינים לבנות דירות להשכרה ארוכת טווח. לפיכך, הוועדה ממליצה לבחון בהמשך האם 
לצורך התכלית הציבורית החשובה של עידוד ופיתוח של שוק השכירות לטווח ארוך יש בכל 

זאת מקום לאפשר שימוש במידע )המלצה 8.2) 

השימושים המותרים במידע:
בכל הנוגע ליתר תכליות השימוש המותרות בחוק מצאה הועדה כי יש מקום לעדכן ולהרחיב 
אותן, כך שיכללו את כל השימושים הרלוונטיים לשוק האשראי )המלצה 8.1). החקיקה הנוכחית 
קובעת רק שימוש כללי של "מתן אשראי", ויש מקום להבהיר מהן בדיוק השימושים המותרים 
בשוק האשראי. ניתן להגדיר שני שימושים מרכזיים: ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת החלטה על 
מתן אשראי, וניתוח השינוי בסיכונים הקיימים בתיק האשראי. שימושים אלו מאפשרים לנותן 
האשראי לעקוב אחר הסיכון הקיים במתן אשראי ממועד מתן האשראי ועד גביית החוב בפועל.

החוק כיום מגדיר שלושה שימושים נוספים: "מכירה או רכישה של נכס או שירות" "התקשרות 
בעניין המחאת זכויות או חובות" ו"גביית חובות". לדעת הוועדה שימושים אלו מיותרים, מאחר 
ויש הצדקה לכלול שימושים אלה כל עוד הן נכללים במסגרת התכלית של מתן אשראי. כאשר 
מכירה או רכישה של נכס או שירות כוללת רכיב של אשראי היא ממילא נכנסת תחת השימוש 
או  חובות  גביית  לצורך  במידע  השימוש  דומה  באופן  אשראי".  מתן  על  החלטה  "קבלת  של 
המחאת זכויות וחובות מתאפשר כתוצאה מהיכולת לנתח את השינוי בסיכונים הקיימים בתיק 
האשראי בכל מועד. לפיכך, מצאה הוועדה כי אין להוסיף שימושים אלו כשימושים נפרדים מן 

השימושים בתחום האשראי.

בנוסף לשימושים הקשורים באופן ישיר למתן אשראי יש להוסיף שני שימושים נוספים שמהווים 
נדבך חשוב בהגשמת תכליות החוק: חינוך פיננסי ותיווך מוצרי אשראי. המידע הקיים במאגר 
יכול לאפשר לחברות שונות להציע מוצרים מתוחכמים בתחום החינוך הפיננסי. באמצעות 
מעקב אחר התנהלות הלקוח לאורך זמן חברות אלו יכולות להשיא עצות להתנהלות פיננסית 
נבונה יותר של משק הבית. מתווכים של מוצרי אשראי יכולים לייצר תחרות רבה בשוק האשראי 
הקמעונאי, ולקיים באמצעות המידע מעין מכרז עבור הלקוח למציאת מוצר האשראי המתאים 
ביותר. חברות תיווך וחינוך פיננסי צריכות לקבל זכות גישה עצמאית למאגר לאחר שהלקוח 
את  משמעותית  בצורה  לקדם  הוועדה  לדעת  צפוי  אלו  שירותים  פיתוח  הסכמתו.  את  נתן 
הגברת התחרות בשוק האשראי, ולסייע למשקי הבית לנצל בצורה הטובה ביותר את המידע 

הנאסף עליהם.

שימוש נוסף אותו בחנה הוועדה הוא שימוש במידע לצרכי שיווק. המידע הקיים במאגר הוא 
שיווק  השיווק.  מאמצי  את  למקד  להם  מאפשר  שהוא  מאחר  אשראי  לנותני  רב  ערך  בעל 
בנותני אשראי  להתחרות  קטנים  נותני אשראי  של  ביכולת  רכיב משמעותי  מהווה  אפקטיבי 
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גדולים שיש להם מידע רב על לקוחות פוטנציאלים. מאידך, שימוש במידע לצרכי שיווק מעורר 
בעיתיות רבה יותר מן ההיבט של פגיעה בפרטיות הלקוחות. פתרון אפשרי הוא מתן נגישות 
למידע מוגבל שיאפשר לנותן אשראי למקד את מאמצי השיווק.63 הוועדה סבורה כי יש מקום 
לבחון פתרונות מסוג זה בהמשך. לאחר הטמעת המערכת ובחינת השפעתה על הלקוחות ועל 
נותני האשראי, וככל שיתברר שיש בכך צורך חיוני, העניין ייבחן, לרבות האם צורך זה מצדיק 

את עוצמת הפגיעה הנוספת בפרטיות.

מחקריים,  לצרכים  במידע  שימוש  לאפשר  יש  הפרטי,  השוק  של  השימוש  לתכליות  בנוסף 
על מנת להגשים את התכליות המחקריות של החוק: בסיס מידע לביצוע משימותיו של בנק 

ישראל, ובסיס מידע לגיבוש מדיניות כלכלית לעידוד הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים.

לצורך קביעת רשימת השירותים  גם  עינינו  לנגד  צריך לעמוד  ניתוח תכליות שיתוף המידע 
אותם מותר לבעל הרישיון להציע בעצמו לנותני אשראי. אין כל סיבה לאסור על בעל הרישיון 
הרישיון  לבעל  לאפשר  יש  שימוש.  תכליות  אותן  להשגת  שירותים המשמשים  במתן  לעסוק 

להציע את מכלול השירותים להם נדרש נותן האשראי )המלצה 8.3) 

במסגרת השירותים של בעל הרישיון יש מקום להבחין בין שירות הערכת הסיכון הניתן עבור 
ובין השירות שניתן לקמעונאי, אשר אגב מכירת מוצר או שירות, נותן אשראי  נותני אשראי, 
ללקוח בסכומים נמוכים ולתקופות קצרות )להלן "תשלום נדחה"(. גופים קמעונאיים המקבלים 
תשלום נדחה זקוקים למידע בדרך כלל בכדי לקבל החלטה האם להסכים לקבל את התשלום 
הנדחה. לעומת זאת, נותני אשראי זקוקים למידע לצורך קביעת תנאי האשראי )גובה הריבית, 
היקף האשראי וכדומה( ומעוניינים במידע גולמי לשם כך. לפיכך סבורה הוועדה כי יש לאפשר 
וייעוץ  לקמעונאי המקבל תשלום נדחה לקבל מידע חלקי בלבד הכולל מידע שלילי פומבי 
האם  ייבחן  החקיקה  הליכי  קידום  במסגרת  הנדחה.  התשלום  בקבלת  הקיים  לסיכון  בנוגע 
בנוסף למידע השלילי הפומבי יש לכלול גם מידע שלילי מהותי נוסף במסגרת המידע הנמסר 

לקמעונאי.

שירות נוסף אותו יכול להציע בעל הרישיון הוא סיוע בהליך אימות זהותו של הלקוח. לנותני 
זו מעמידה אותם בנחיתות אל  אשראי חוץ בנקאיים אין נגישות למרשם האוכלוסין. עובדה 
מול המערכת הבנקאית בשל הקושי לאמת את זהות הלקוח. לפיכך מוצע כי בעלי הרישיון 
יוכלו להעניק שירות זה לנותני האשראי, ולשם כך יתאפשר לבעלי הרישיון )או למאגר המרכזי( 

נגישות למרשם האוכלוסין.

היכולת של בעל הרישיון להציע בעצמו שירותים התומכים בתהליכי מתן האשראי )כגון סיוע 
בהליכי חיתום או פיתוח מודל דירוג למיקוד מאמצי הגבייה( תעודד כניסה של שחקנים קטנים 
שיוכלו להיעזר בבעל הרישיון בביצוע פעולות אותם נותני אשראי גדולים עושים בדרך כלל 
באופן עצמאי. הרחבת סל השירותים של בעלי הרישיון תתרום גם להגברת התחרות בין לשכות 
כפי שיוסבר  פיתוח שוק אשראי תחרותי,  לצורך  ביותר לכשעצמה  האשראי, תחרות חשובה 

בהרחבה בפרק 6 הדן במבנה המערכת.

כך לדוגמא, באנגליה נותן האשראי יכול לתת ללשכת האשראי רשימה של לקוחות פוטנציאלים. הלשכה רשאית לתת   63

לנותן האשראי מידע בנוגע לאלו מהלקוחות נמצאים מעל חתך מסוים אותו בחר נותן האשראי )כגון, לקוחות מעל 
דירוג אשראי מסוים(.
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המלצה 8: השימוש במידע

8.1 השימוש במידע

ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת החלטה על מתן אשראי  1

ניתוח השינוי בסיכונים הקיימים בתיק אשראי  2

חינוך פיננסי  3

תיווך מוצרי אשראי  4

מחקר  5

8.2 שכירות ארוכת טווח: הוועדה ממליצה לבחון במסגרת המאמצים הממשלתיים 
לעידוד שוק שכירות ארוכת הטווח האם ובאיזה אופן יש לאפשר שימוש במידע.

8.3 שירותים של בעל הרישיון

דירוג אשראי של לקוח.  1

ניתוח הסיכונים הקיימים בתיק האשראי של נותן אשראי.  2

התרעה בפני נותן אשראי או לקוחות על הרעה במצבם של לקוחות.  3

שירות לקמעונאים: ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת תשלום נדחה עבור מוצר או   4
בדבר  וייעוץ  פומבי  שלילי  מידע  לקבל  יהיה  ניתן  זה  שירות  במסגרת  שירות. 
ייבחן  הסיכון הקיים בקבלת התשלום הנדחה. במסגרת קידום הליכי החקיקה 
נוסף  מהותי  שלילי  מידע  גם  לכלול  יש  הפומבי  השלילי  למידע  בנוסף  האם 

במסגרת המידע הנמסר לקמעונאי.

מודל גביה: מודל המסייע לנותן האשראי למקד את מאמצי הגביה. יובהר, כי   5
בעל הרישיון לא יעסוק בעצמו בגביית חובות.

חינוך פיננסי של לקוח.  6

ייעוץ בדבר חיתום אשראי לנותן אשראי.  7

אימות זהות הלקוח אגב עסקת אשראי.  8

הגורמים הזכאים לגשת למידע
הגורמים הזכאים לגשת למידע והמידע אותו הם מקבלים נגזרים אף הם מתכליות החוק. לשם 
לסטטיסטיקה  המרכזית  וללשכה  ישראל  לבנק  לאפשר  מוצע  התכליות המחקריות  הגשמת 
לקבל נגישות מלאה לכל הנתונים הקיימים במאגר. הלקוח עצמו זכאי כמובן לקבל גם הוא 
את המידע המלא הקיים אודותיו במאגר. בנוסף, מוצע כי ניתן יהיה לקבוע בתקנות רשימה של 
גופי מחקר ממשלתיים נוספים שיוכלו לקבל קבצי מידע אנונימיים לצרכי מחקר )כגון, הכלכלן 
הראשי במשרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה וכדומה(. גורמים אלו יוכלו לקבל נגישות 

למידע לא מזוהה ללא צורך בהסכמת הלקוח.
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בניגוד למצב הנוכחי הוועדה סבורה כי יש לאפשר רק למקורות מידע מוסמכים המספקים 
מידע למאגר להגיש שאילתות למאגר ולקבל דוחות אשראי מלאים לאחר שקיבלו את הסכמת 
הלקוח. עקרון ההדדיות מבטיח למעשה שרק מי שיש לו מידע רלוונטי לספק למאגר, יהיה גם 
זכאי לקבל מידע מהמאגר, באופן שמצמצם מאד את החשש משימוש לא ראוי במידע. בנוסף, 
עקרון ההדדיות משפיע גם על התמריץ של מקורות המידע השונים להתחבר למאגר, ובכך 
להרחיב את מקורות המידע בשוק. יובהר, כי זכות הגישה תתאפשר בכפוף למנגנון ההסכמה 
3. הדו"ח שיקבלו נותני האשראי לא יכלול פרטים אשר  למסירת המידע עליו עמדנו בפרק 
אינם נדרשים לצורך הערכת סיכונים ובפרט: זהות המלווים שהעניקו אשראי ללקוח, ונתונים 

מזהים שנאספו לצורך זיהוי הלקוח.

לקבל  נדחים  תשלומים  המקבלים  קמעונאיים  לגופים  גם  לאפשר  מקום  יש  כאמור,  בנוסף 
מלשכות האשראי שירות של ניתוח הסיכון הכרוך בקבלת תשלום נדחה. בדומה למצב כיום 
מוצע כי ניתן יהיה לקבל שירות זה גם ללא הסכמת הלקוח וללא צורך בהדדיות. יודגש, כין 
אין מניעה שקמעונאי הנותן אשראי יקבל דוח אשראי מלא במידה והוא ימסור בעצמו מידע 
למאגר )עקרון ההדדיות(, ויקבל את הסכמת הלקוח לכך. ולהפך, נותן אשראי הזכאי לרכוש 

דוחות מלאים מהמאגר יוכל לרכוש גם את השירות הניתן לקמעונאים.

חברות תשתית ציבוריות, כגון חברת החשמל וספקי מים, למעשה נותנות אשראי אך אינן יכולות 
בתשלומים  מפגר  שלקוח  לאחר  רק  לפיכך,  למידע.  גישה  זכות  במתן  השירות  את  להתנות 
לחברת התשתית יש הצדקה לאפשר לה לצפות במידע על הלקוח, וללא צורך בקבלת הסכמתו. 

היקף המידע הנמסר לחברות תשתית יבחן בהמשך.

גורמים העוסקים בתיווך אשראי וחינוך פיננסי יוכלו לגשת אף הם למידע הקיים במאגר לאחר 
המאגר,  על  האחראי  הרגולטור  להוראות  כפופים  יהיו  אלו  גופים  מהלקוח.  כוח  ייפוי  קבלת 
ובכלל זה: הוראות בדבר אופן קבלת ייפוי כוח מהלקוח לתיווך/לשירות חינוך פיננסי, התחייבות 
ללקיחת עמלות הפצה זהות מנותני האשראי, חובה למחיקת המידע לאחר סיום התיווך/החינוך 

הפיננסי, ותיווך רק עבור נותני אשראי שמוסרים מידע למאגר.

סוגיה נוספת אותה בחנה הועדה היא האם בנוסף למתן נגישות לדוחות אשראי באמצעות 
לשכות האשראי יש לאפשר לנותני אשראי לכייל את מודל הדירוג שלהם על בסיס מידע לא 
מזוהה שקיים במאגר. פתיחת המאגר לשימוש ישיר של נותני האשראי צפויה לפגוע במודל 
העסקי של לשכות האשראי. נותני האשראי הגדולים במשק אינם זקוקים בהכרח לשירותים 
ישיר למידע הקיים  יתאפשר להם לגשת באופן  כן, אם  ועל  יציעו הלשכות,  הנוספים אותם 
במאגר, קיים ספק האם לשכות האשראי יפתחו שירותים איכותיים עבור נותני אשראי קטנים. 
יוכלו לפתח מודלי דירוג על בסיס המידע הלא  בשלב ראשון מוצע כי רק לשכות האשראי 
מזוהה הקיים במאגר. לאור שיווי המשקל החדש שייווצר בשוק יהיה מקום לבחון בעתיד האם 
לאפשר לגורמים נוספים לפתח מודלי דירוג פנימיים על בסיס המידע הקיים במאגר. לפיכך 
מוצע כי החוק יאפשר בעתיד לקבוע בתקנות גופים נוספים שיהיו זכאים לקבל נגישות למידע 

בלתי מזוהה לצרכים סטטיסטיים.
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המלצה 9: זכות גישה למידע

9.1 גורמים הזכאים לקבל דוחות אשראי

הקיים   1 המידע  כל  על  המבוסס  אשראי  דו"ח  לקבל  זכאי  יהיה  הלקוח  לקוח: 
אודותיו במאגר.

תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי: גופים אלו יהיו רשאים לקבל דו"ח   2
אשראי המבוסס על כל פריטי המידע הקיימים במאגר, ובכפוף למנגנון ההסכמה 
)המלצה 1 4(. בדו"ח זה לא יצוינו הפרטים הבאים: זהות נותני האשראי, ונתונים 

מזהים שנאספו לצורך זיהוי הלקוח.

אשראי   3 דו"ח  לקבל  רשאים  יהיו  אלו  גופים  אשראי:  נותני  מוסמכים  מקורות 
בדומה לתאגידים בנקאיים ובלבד שהם עומדים בעקרון ההדדיות )המלצה 2 9(.

יהיו רשאים לקבל   4 לא  גופים אלו  נדחה:  גופים קמעונאיים המקבלים תשלום 
דו"ח אשראי, אך יהיו רשאים לרכוש שירות לקמעונאיים )המלצה 3 8(.

חברות תשתית ציבוריות: גופים אלו יהיו רשאים לקבל מידע אודות לקוחותיהם   5
צורך  ללא  בתקנות,  שיקבע  בהיקף  לחברה  בתשלומים  פיגר  הלקוח  אם  רק 
בהסכמת הלקוח, ובכפוף לעקרון ההדדיות ככל שלא מדובר בחברות שחויבו 

למסור מידע. היקף המידע הנמסר לחברות תשתית ציבוריות יבחן בהמשך.

יהיו רשאים לקבל   6 גופים אלו  וגופים העוסקים בחינוך פיננסי:  מתווכי אשראי 
הרגולטור  בהוראות  ועמידה  מהלקוח,  כוח  ייפוי  לקבלת  בכפוף  אשראי  דו"ח 
נותני אשראי שעמם עובד המתווך  האחראי על המאגר, ובכלל זה החובה כי 

מוסרים בעצמם מידע למאגר. 64

נוספים שיקבעו בתקנות: רק מידע אנונימי, תוך קביעת   7 וגורמים  ישראל  בנק 
הוראות שיבטיחו כי המידע יישאר בלתי מזוהה. גורמים נוספים שיבחנו בהמשך: 

גופי מחקר, או נותני אשראי לצורך כיול מודל דירוג האשראי הפנימי שלהם.

לשכה המרכזית לסטטיסטיקה: רשאית לקבל את כל המידע שקיים במאגר.  8

9.2 עקרון ההדדיות

בכפוף לאפשרות לחרוג מעקרון זה במקרים המתאימים שיעוגנו בתקנות, דו"ח 
על מרבית  רלוונטי למאגר  מידע  מידע שמספק  למקור  רק  יינתן  אשראי מלא 
נדרש  אותו  הרלוונטי  המידע  היקף  בעתיד.  מידע  לספק  התחייב  או  לקוחותיו, 
לספק מקור המידע, והמועד שבו הוא מחויב להתחיל לספק את המידע, יקבע 
על ידי הרגולטור, בין היתר, מתוך מטרה שלא לייצר חסם כניסה לנותני אשראי 

בתחילת דרכם.

64

בהלוואות עמית לעמית )Peer to Peer lending( האחריות למסור מידע למאגר תוטל על המתווך, ולא על נותני   64

האשראי
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שימוש ראוי בתכליות
מספר המלצות עד כה מצמצמות להערכת הוועדה באופן משמעותי את הסיכוי שיעשה במידע 
שימוש שאינו נועד לתכליות השימוש שהוגדרו, ובכלל זה: ההמלצה על צמצום תכליות מסירת 
המידע, עקרון ההדדיות במסירה ובנגישות למידע, וניהול מרשם פתוח לציבור של הגורמים 
המשתמשים במידע. שתי המלצות נוספות נועדו לצמצם עוד יותר את החשש משימוש לא 

ראוי במידע:

לשם קבלת דו"ח יש מקום לחייב את נותני האשראי להתחבר בממשק מקוון למערכת במסגרת 
מנוי של לשכת האשראי. לא ניתן יהיה לבקש בקשות חד פעמיות כפי שהחוק מתיר כיום. היכולת 
מדובר  שאכן  וודאות  לאפשר  צפויה  הממשק  את  שמקימים  הגורמים  הם  מי  בוודאות  לדעת 
בגורמים לגיטימיים. בנוסף, הוועדה סבורה כי יש מקום לקבוע בחוק עוולה אזרחית המאפשרת 

לתבוע אדם אשר ביקש לראות דו"ח אשראי אודות לקוח שלא בהתאם להוראות החוק.

מכלול ההמלצות מביא להערכת חברי הוועדה לשיווי משקל שבו החשש לשימוש שאינו ראוי 
הוא מצומצם, וזאת אל מול התועלות הרבות משיתוף בנתוני אשראי. האיזון אותו חברי הוועדה 
ביקשו לקיים הינו עדין ומדויק. איזון זה מבטיח כי שיתוף הנתונים יוכל להגביר באופן משמעותי 
את התחרות האשראי, ולצד זה להעצים את הלקוח ולדאוג לכך שהשימוש שיעשה במידע יהיה 

לטובת תכליות ראויות.

9.3 אופן הגישה למידע

ניתן יהיה לקבל נגישות למידע רק לאחר הקמת ממשק מקוון. לא ניתן יהיה להגיש 
בקשה "חד פעמית" כפי שניתן להגיש כיום בקשה בכתב.

9.4 עוולה אזרחית

בקשה לקבל דו"ח אשראי שלא בהתאם להוראות החוק, מהווה עוולה בנזיקין.
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פרק 6: מבנה המערכת

רקע: מערכות לשיתוף נתוני אשראי
המודלים לשיתוף נתוני אשראי בעולם נעים בין שני מודלים: 

)Credit bureau: להלן -  ומודל פרטי   )PCR  - )Public credit Registry: להלן  מודל ציבורי 
CB(.65 בפועל, במדינות שונות קיימים מודלים הנוטים יותר לכיוון אחד הקצוות כמו גם מודלים 
"היברידיים" המשלבים תכונות של המודל הציבורי והפרטי גם יחד. ניתוח היסטורי של המודלים 
מראה שהמוטיבציה לפיתוח מערכות השיתוף והכוחות שדחפו להקמתן שונה בכל אחת מן 
מערכת  להקמת  המוטיבציה  כאשר  כלל  בדרך  התבצעה  הציבורי  במודל  בחירה  המערכות. 
ולשמור  הפיננסית  אחר המערכת  לעקוב  היכולת  את  לשפר  הרצון  בעיקרה  הייתה  השיתוף 
על יציבותה, ולהעמיד לרשות הבנק המרכזי כלים טובים יותר לביצוע משימותיו. לעומת זאת, 
המודל הפרטי יושם כאשר המוטיבציה נבעה משיקולים עסקיים, קרי מרצון של נותני האשראי 
עצמם לשתף במידע של ציבור הלקוחות שנמצא ברשות כל אחד מהם. המוטיבציות השונות 
במספר  ביניהן  נבדלות  והפרטיות  הציבוריות  שהמערכות  לכך  הביאו  אשראי  נתוני  לשיתוף 
מימדים משמעותיים. הבדלים אלו אף מביאים לכך כי המודל הציבורי והפרטי חיים במדינות 
רבות זה לצד זה, כאשר כל אחד מהם משרת את התכליות לשמן הוא נועד, ולעיתים מבלי שיש 
קשר בין המערכות השונות לשיתוף מידע. טבלה מספר 3 מסכמת את ההבדלים המרכזיים 

בין המודלים:

טבלה 3: ההבדלים בין מערכות ציבוריות ופרטיות לשיתוף נתוני אשראי

PCRCB

בעלות פרטיתבנק מרכזי/רשות ציבורית אחרתבעלות

נותני אשראי )לאו דווקא גופים גופים מפוקחים בלבדמקורות מידע
מפוקחים(, ובנוסף מידע מחברות 

תשתית )חשמל, מים, תקשורת וכדומה(

על בסיס עקרון ההדדיותחובה מנדטוריתחובת דיווח

בעיקר משרת את מטרות הפיקוח תכליות שימוש
והמחקר, לעיתים מסייע גם במתן 

אשראי

בעיקר מסייע למתן אשראי וניהול 
סיכונים

על איזה אשראי 
יש מידע

לעיתים קיים סף מינימום גבוה, והמידע 
נאסף על לווים גדולים בלבד

בדרך כלל אין סף מינימלי להלוואה

מספר מחקרים המשווים בין המודלים מצביעים על יתרונות ברורים למודל הפרטי בכל הנוגע 
ליכולת לתמוך בפיתוחו של שוק אשראי משוכלל. דו"ח מפורט בנושא של ה-OECD מסכם את 
הממצאים בנושא ומצביע על החשיבות הרבה של המודל הפרטי באספקת שירותים לנותני 
לנותני אשראי קטנים שיכולים להסתייע בשירותים אלו על מנת להתחרות  ובייחוד  אשראי, 

בנותני אשראי גדולים.66

ייחודי. המודל מאמץ את  המודל הישראלי שתואר בפרק הראשון הוא לכאורה מודל יחסית 
המודל הפרטי ומבוסס על בעלי רישיון שאוספים את המידע ומעבירים אותו הלאה, אך מכיוון 
שהמחוקק היה מודע לכך שבשל מבנה שוק האשראי אין לנותני האשראי בישראל תמריץ 

Miller )2003( :לסקירה נרחבת אודות מערכות לשיתוף נתוני אשראי בעולם ראה  65

66 OECD, Facilitating access to finance- Discussion Paper on Credit Information Sharing
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לשתף מידע הוא חייב אותם לעשות כן. למעשה, המודל שפועל כיום בישראל הוא הכלאה בין 
המודל הציבורי שבו קיימת חובה להעביר מידע, ובין המודל הפרטי שבו העברת המידע מבוצעת 
בפועל על ידי גופים פרטיים. אולם כאמור, החלוקה הקלאסית בספרות בין מודל ציבורי ופרטי 
אינה באמת חלוקה דיכוטומית. ניתן לראות כי קיימים בעולם גם מודלים "היברידיים" מסוגים 
שונים המשלבים בין הציבורי והפרטי. מודלים היברידיים אלו ניתנים ליישום כיום ביתר קלות 
בשל התפתחויות טכנולוגיות שמאפשרות את שיתופי הפעולה וזרימת המידע בין השחקנים 
בצורה פשוטה יחסית. במדינות שבהן מערכות לשיתוף נתונים נבנו בשלבים יחסית מוקדמים 
ניתן לראות כי גם אם שני המודלים קיימים במדינה, פעמים רבות המערכות אינן משתפות 
במידע ביניהן וכל אחת מהן משרתת את התכליות לשמן היא הוקמה. אולם שיתוף הפעולה בין 
המערכות הציבורית והפרטית עשוי במקרים מסוימים לאפשר הגשמה טובה יותר של התכליות 
הציבוריות והפרטיות כאחד. הבנק העולמי, אשר הקים יחידה שנועדה לעזור בפיתוח מערכות 
לשיתוף נתוני אשראי ברחבי העולם )IFC(, מצביע כיום על שלושה מודלים מרכזיים אותם יש 

לבחון בהתאם למבנה השוק הקיים בכל מדינה:67

מאגר מרכזי בלבד בבעלות ציבורית  1

לשכות אשראי פרטיות עם מאגרים עצמאיים שמתחרות ביניהם  2

מודל היברידי: לשכות אשראי פרטיות המתחרות ביניהן באספקת שירותים על בסיס מידע   3
המתקבל ממאגר מרכזי.

במודל הראשון, כפי שמפורט בהרחבה בדו"ח ה-OECD,68 קיימת סבירות גבוהה לכך ששוק 
גבוהה מצד  ולאספקת שירותים ברמה  יפגע כתוצאה מהעדר תמריצים לחדשנות  האשראי 
לשכת האשראי. רמת שירותים נמוכה תפגע בעיקר בלקוחות ובנותני אשראי קטנים, שאין להם 
ולהתחרות בשוק האשראי. כתוצאה מכך,  מאגרים משמעותיים משל עצמם, שירצו להיכנס 
בנקים גדולים, שמלכתחילה פחות זקוקים למאגר המידע, ימשיכו להחזיק בנתחי שוק גבוהים 
ללא איום תחרותי אמיתי. לפיכך, לפחות מן ההיבט התחרותי המודל השני )הפרטי( והשלישי 

)ההיברידי( עדיפים על פני המודל הראשון.

אף על פי כן, למודל הציבורי יתרון בכך שהוא מפשט את היישום של שיתוף המידע על ידי 
הבנקים. יתרון זה משמעותי במיוחד במשק ריכוזי שבו לבנקים הגדולים אין תמריץ לשיתוף 
מידע. אולם, ניתן להשיג יתרון זה גם במודל ההיברידי אשר בו המאגר המרכזי יוצר ממשקים 
מול נותני האשראי השונים ואוסף את המידע בעצמו, כאשר לשכות האשראי הפרטיות הן אלו 

שמספקות את השירותים לנותני האשראי.

בהינתן שהמודלים השני )הפרטי( והשלישי )ההיברידי( עדיפים על פני המודל הראשון בהיבט 
בין  תחרות  להיווצרות  הסיכוי  הוא  שניהם  בין  בבחירה  המכריעים  השיקולים  אחד  התחרותי, 
לשכות האשראי בכל אחד מהמודלים. קיומו של מונופול פרטי בשוק לשכות האשראי אינו 
עדיף בהכרח על פני מונופול ציבורי, ועשוי להביא גם הוא לתוצאות שליליות בתחום האשראי. 
בנוסף לחשש מחסרונות כגון פגיעה בחדשנות וברמת השירותים, הקיימת גם במודל הציבורי, 
קיים חשש מניצול כוח שוק גם מבחינת מחיר השירותים. המאפיינים הכלכליים של שוק שיתוף 
ממשי.  חשש  הוא  קטנות,  במדינות  בייחוד  פרטי,  ממונופול  החשש  כי  לכך  גורמים  המידע 
שיתוף נתונים מאופיין ב"אפקט רשת" )network externality(, לפיו ככל שלשחקן אחד יש 
יותר מידע, כך כדאי יותר לכל מקורות המידע להתחבר דווקא לאותו שחקן כדי שיוכלו ליהנות 
מהמידע העודף שברשותו. בנוסף, למודל העסקי של שיתוף נתונים יש יתרונות משמעותיים 
לגודל. לשכת אשראי צריכה להשקיע הון משמעותי בהקמת התשתית, אך לאחר מכן העלות 

67 World Bank, General Principles for Credit Reporting (2011)
ה"ש 61 לעיל  68
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של הפקת דו"ח אשראי היא זניחה יחסית, כלומר פעילותה מאופיינת בהשקעות קבועות גדולות 
בהתחלה ובעלויות קבועות ומשתנות נמוכות יחסית בשלב התפעול. שני המאפיינים הללו של 
לשכות אשראי גורמים לכך כי קיים סיכון משמעותי להיווצרות מונופול פרטי, במיוחד בשוק 
קטן. המודל ההיברידי מאפשר להתמודד באופן מוצלח יחסית עם החשש מהיווצרות מונופול 
פרטי באמצעות הפחתה מאד משמעותית של חסמי הכניסה לשוק, כפי שמוסבר היטב על ידי 

מומחי הבנק העולמי בנושא:

The competitiveness of the credit market is also related to the competitiveness 
of the market in information itself and as we have argued above a PCR will 
normally, and should normally, coexist with private credit bureaus. This is most 
definitely not an issue of either/or. However, the private credit bureau market, 
in general, will have sharply increasing returns to scale, and is often dominated 
by a few large players - especially in smaller countries where there is a very 
real danger of only one significant private company that will then have severely 
diminished incentives for responsiveness to client demands and innovation and 
may charge high prices. The existence of a PCR can assist entry into the private 
credit bureau market by lowering entry costs in making a set of basic credit 
information available at low cost. A healthy, competitive private credit bureau 
industry should then be free to compete on adding additional information and 
developing other value-added services such as credit scoring products rather 
than surviving on information-rents alone.69

המודלים לשיתוף נתוני אשראי אותם בחנה הוועדה
הוועדה בעבודתה ארבעה מודלים מרכזיים: שלושת המודלים המרכזיים  זה בחנה  על רקע 
ניתוח  להלן.  יוסבר  עליו  המסלקה,  מודל  נוסף,  ומודל  לעיל,  עמדנו  עליהם  בעולם  הקיימים 
היתרונות והחסרונות של ארבעת המודלים אינו נעשה בחלל ריק, מאחר וקיימים בישראל בעלי 
רישיון הפועלים בהתאם לחוק נתוני אשראי הקיים, ועל כן יש לבחון את מידת ההתאמה של 
המודלים למבנה השוק הנוכחי. דגש רב צריך להינתן כאמור לשיקולי תחרות בניתוח היתרונות 
המודל  יכולת  ובראשם:  נוספים,  שיקולים  מגוון  ישנם  אך  השונים,  המודלים  של  והחסרונות 
מהם,  הנגזר  הרגולטורי  והנטל  מידע  אבטחת  דרישות  המידע,  שיתוף  תכליות  את  להגשים 

ושיקולי ישימות.

ארבעת המודלים אותם בחנה הוועדה

1. ציבורי
במודל זה מוקם מאגר יחיד, הפועל בחסות גוף ממשלתי, שבו ייאסף כל המידע הנדרש. נותני 
אשראי יורשו לגשת למאגר לשליפת רשומות בודדות ושירותים נוספים. אין במודל זה לשכות 
נותני  ע"י  יבוצעו  המאגר  ע"י  מסופקים  שאינם  ושירותים  ביניהן,  המתחרות  פרטיות  אשראי 

האשראי על-פי משאביהן.

69 Powell et al. (2004)
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לשם הקמה ותפעול של המאגר תידרש המדינה להתקשר עם זכיין בעל ניסיון בתחום. תנאי 
בחסות  יחיד  מאגר  הנתונים.  ואיכות  לשלמות  הזכיין  של  מחויבותו  את  שיגדירו  הם  הזיכיון 
ממשלתית קיים במספר מדינות, אך בחלקן מדובר במאגר המשתף נתונים שליליים בלבד. 
שיתוף נתונים חיוביים במודל מסוג זה נעשה בבלגיה, בצ'כיה ובסין. בבלגיה המאגר מספק 
שירותים  גם  המספקת  אשראי  כלשכת  מתפקד  המאגר  ובסין  בצ'כיה  בעוד  בלבד,  נתונים 

נלווים, לרבות דירוג אשראי.

2. פרטי
ולמגבלות  השימוש  לתכליות  בכפוף  אשראי,  נתוני  שיתוף  של  חופשי  שוק  מייצג  זה  מתווה 
המוגדרות בחוק. המעבר בין המצב הנוכחי למתווה זה יכול להתבצע באמצעות הרחבת תנאי 
הרישיון המוענקים כיום במסגרת החוק לשיתוף נתוני אשראי, כך שיוכלו לאסוף ולשתף את 
הנתונים שפורטו בפרק 3 לעיל. הרחבת תנאי הרישיון תבוצע הן לבעלי הרישיון הקיימים והן 

אגב הזמנת שחקנים חדשים לפנות לקבלת רישיון לשיתוף נתוני אשראי.

במתווה זה לא נעשה כל איסוף מרכזי של נתונים ולשכות האשראי )בעלי הרישיון( הם הגופים 
שבאחריותם לבצע איסוף ושיתוף של המידע. נותני אשראי יוכלו לקבל מבעלי הרישיון דו"חות 
אשראי ושירותים נוספים )כגון דירוג(, אך לא יקבלו גישה למאגר הנתונים. שוק פתוח במתווה 
דומה לזה קיים בארה"ב, בבריטניה ובמספר מדינות נוספות, אולם כאמור לעיל, ישראל ייחודית 
בכך שהמידע במודל הפרטי אינו נאסף על בסיס עקרון ההדדיות, אלא הבנקים מחויבים בחוק 

לשתף מידע עם לשכות אשראי פרטיות.

3. מודלים היברידיים
במודל זה קיימות לשכות אשראי פרטיות לצד מאגר מרכזי. החלק הארי של איסוף המידע 
נעשה באמצעות המאגר המרכזי, אולם השירותים לנותני האשראי – קבלת דו"ח אשראי, הפקת 
דירוג האשראי ושירותים נוספים, וכן לצרכן הסופי – בירורים, חינוך פיננסי ועוד, מבוצעים רק 
באמצעות לשכות האשראי. פניה ישירות למאגר יכולה להתבצע רק באמצעות לשכות אשראי 
מורשות או גופים ממשלתיים מורשים. מודל זה נחלק לשלושה תתי מודלים, הנבדלים ביניהם 
באופן שבו נאסף מידע ממקורות משלימים )מידע שאינו מתאגידים בנקאים וגופים ציבוריים( 

ובאופן שבו המידע של המאגר מאוחסן ומעובד:

3.1 מאגר מרכזי בסיסי: המאגר המרכזי משמש כרכזת )hub( לאיסוף וריכוז המידע. זהו הגוף 
היחיד שאליו מעבירים הגופים הציבוריים והתאגידים הבנקאיים נתונים ובכך נחסכת כפילות 
בממשקי העברת המידע. לשכות אשראי יכולות לרכוש את המידע מהמאגר ולהעתיק אותו 
למחשביהן, לצורכי עיבוד וניתוח. בנוסף, כל לשכת אשראי יכולה להתקשר עם מקורות מידע 
שנרכש  זה  עם  מקורות  מאותם  המתקבל  המידע  את  ולהצליב  הדדיות(  בסיס  )על  נוספים 

מהמאגר. גופי הממשלה המורשים יוכלו גם הם למשוך נתונים ישירות מהמאגר המרכזי.

ניתן לחשוב על חלופה זו כעל מיקור חוץ של פעילות איסוף המידע של הלשכות לגוף מרכזי, 
באופן שמפחית את העלות הכוללת של האיסוף ותורם לאחידות החלק העיקרי של המידע. 
מרבית  תפעולית  גמישות  לה  המאפשר  משלה  מאגר  אשראי  לשכת  לכל  דבר  של  בסופו 
ויכולת לבדל את עצמה ולהעניק שירותים על בסיס קבצי הנתונים שברשותה. מודלים דומים 

)בתצורות משתנות( קיימים בחלק ממדינות דרום אמריקה כגון פרו ואקוודור.

3.2 מאגר מרכזי מלא ללא תחרות על מקורות משלימים: בניגוד לחלופה הקודמת, במתווה 
זה לא יתאפשר ללשכות האשראי להחזיק במאגר מידע מזוהה. תחת זאת, כל המידע יישמר 
לצורך פעילותן.  זה  גישה למאגר  תינתן  וללשכות האשראי  ויאובטח באתר המאגר המרכזי, 
בחלופה זו, השימוש של לשכות האשראי במאגר נעשה בכלים של מחשוב 'ענן', המאפשר להן 
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לגשת מרחוק לבסיס הנתונים, לבצע את העיבודים הנדרשים.

המאגר  מפעיל  כזה  במתווה  האשראי.  לשכות  לכל  זמין  המרכזי  במאגר  הקיים  המידע  כל 
המרכזי יהיה זה שיחתום על הסכמים מסחריים ויצרף מקורות משלימים למאגר. כל לשכות 
האשראי עושות שימוש במידע זהה ויכולת הבידול ביניהן יכולה להתבטא רק באמצעות אופי 

השירותים המשלימים שהן מעניקות לנותני אשראי ולצרכנים סופיים.

3.3 מאגר מרכזי מלא עם תחרות על מקורות משלימים: במתווה זה המאגר המרכזי מעמיד 
לרשות בעלי הרישיון שטח אחסון פרטי בו הם יכולים לשמור מידע ממקורות משלימים שחתמו 
המאגר  למודל  מאוד  דומה  זה  מודל  העסקי,  המודל  מבחינת  מסחריים.  הסכמים  על  עמם 
הבסיסי, שכן הוא מאפשר תחרות על מקורות מידע משלימים בין לשכות אשראי, אולם המידע 
כולו נשמר במאגר מרכזי אחד, כאשר השימוש של לשכות האשראי במאגר נעשה בכלים של 

מחשוב 'ענן'.

4. מסלקה
במתווה זה קיימת תשתית טכנולוגית המאפשרת לאסוף מידע בגין לקוח מסוים מכל מקורות 
המידע המחוברים אליה )'חברי המסלקה'(, להעביר אותו באופן מרוכז למבקש המידע )נותן 
אשראי שהינו אחד מחברי המסלקה(, מבלי שיישמר לאורך זמן מידע כלשהו במאגר קבוע. 
המסלקה מאפשרת לנותן אשראי לקבל מידע מלא על לקוח מסוים, אך אין במודל זה לשכות 

אשראי היכולות לספק שירותים על בסיס מידע שנאסף במאגר המידע, כגון, דירוג אשראי.

ניתוח היתרונות והחסרונות

הגשמת תכליות השיתוף במידע
מסוגלים  אינם  המסלקה  ומודל  הציבורי  המודל  כי  למסקנה  מביא  השונים  המודלים  ניתוח 
הניסיון  המידע.  שיתוף  בבסיס  העומדות  בתכליות  מספקת  בצורה  לתמוך  הוועדה  להערכת 
המצטבר מן העולם מצביע על כך כי שיתוף מידע המתבסס רק על מאגר בבעלות ציבורית 
הניתנת  השירותים  שאיכות  מכיוון  האשראי  בשוק  התחרות  הגברת  על  מאד  להקשות  צפוי 
לנותני האשראי נמוכה באופן משמעותי, מה שיפגע בעיקר בנותני אשראי קטנים ללא משאבים 

שירצו להתחרות על בסיס השירותים אותם תספק לשכת האשראי.

מודל המסלקה גם הוא לוקה בחסר ביכולת לספק שירותים מבוססי מידע לנותני האשראי. 
במודל זה נותן אשראי מסוגל בקלות לשלוף מידע מלא על לקוח ספציפי, אך ללא מאגר לא 
ניתן לכייל את מודל הדירוג למאפייני האוכלוסייה. עובדה זו מותירה את נותני האשראי הקטנים 
הם  עליהם  עצמאיים  מידע  מאגרי  להם  שיש  גדולים  אשראי  לנותני  ביחס  נחיתות  בעמדת 
יכולים לפתח מודל. בנוסף, ללא מאגר מידע אין שום יכולת להגשים את התכליות המחקריות. 
ידי  על  ולצורך קבלת החלטות  ישראל,  בנק  לצרכיו של  המידע  בחשיבות  להמעיט  ניתן  לא 
הממשלה בנושאי מדיניות כלכלית לעידוד הצמיחה והקטנת פערים חברתיים. הקמת מאגר 
ולו רק לצורך  הוועדה  או היברידי מוצדקת לדעת חברי  ציבורי,  בין אם במודל פרטי,  מידע, 

השגת תכליות חשובות אלו.

ידי חברי הוועדה כבעלי פוטנציאל  המודל הפרטי ושלושת המודלים ההיברידיים נמצאו על 
לשרת את תכליות שיתוף המידע, ועל כן, יש לנתח את היתרונות והחסרות של מודלים אלו מן 

ההיבט של אבטחת מידע, תחרות וישימות.



עש יפמיויכרירונשנם64

שיקולי אבטחת מידע
שחלק  בכך  נעוץ  בעולם  הקיימים  המודלים  של  השוואתי  בניתוח  המרכזיים  הקשיים  אחד 
לא מבוטל מהם גובש בתקופה בה "עולם המידע" לא היה מפותח כפי שהוא כיום. בעשור 
האחרון היכולת לאסוף, לטייב ולעבד את המידע התפתחה באופן דרסטי. במקביל לכך, גדלו 
ממש  של  משקל  לתת  יש  לכך,  בהתאם  המידע.  על  בהגנה  והצורך  האתגרים  משמעותית 
לשיקולי אבטחת מידע בתהליך קבלת ההחלטות ובמטרה אותה אנו מבקשים לקדם. הביטוי 
של שיקולים אלה ברמה הפרקטית הוא בעלויות אבטחת המידע וכפועל יוצא מכך בעלות מתן 

השירותים במודלים השונים.

ככל שישנם יותר מאגרי מידע, כך האתגר באבטחת המידע גדול יותר. לפיכך, המודל הפרטי 
ומודל המאגר הבסיסי יוצרים סיכון גבוה יותר ביחס לשאר המודלים, מאחר ובמודלים אלו כל 
ואילו במודל המאגר המרכזי המלא  אחת מלשכות האשראי מחזיקה במאגר מידע עצמאי, 

ישנו רק מאגר אחד של נתונים.

יפעלו בעלי  יש השפעה רבה על המודל העסקי שבו  לכך, לשיקולי אבטחת מידע  בהתאם 
הרישיון. ככל שבעל רישיון מחזיק בעצמו במידע, ההשקעות שאליהן יידרש בשל דרישות אבטחת 
המידע הרגולטוריות )להלן – הנטל הרגולטורי( צפויות להיות גבוהות בצורה משמעותית. בשני 
המודלים שבהם יש מאגר מרכזי מלא בעלי הרישיון מחזיקים למעשה רק ברישיון לשימוש 
במידע, ולכן הליך הרישוי, עלויות הקמה והדרישות הרגולטוריות מבעל הרישיון צפויות להיות 
נמוכות יותר באופן משמעותי. הנטל הרגולטורי משפיע לא רק על המודל העסקי אלא גם על 
חסמי הכניסה לשוק. נטל רגולטורי גבוה יותר יפגע בתמריץ להיכנס לשוק, וישפיע לרעה על 

מחיר השירותים אותם יספקו בעלי הרישיון.

שיקולי תחרות
אחת הנחות העבודה המרכזיות של חברי הוועדה היא שככול שתהיה תחרות גדולה יותר בין 
לשכות האשראי, כך הדבר יתרום לתחרות בין נותני האשראי. ככל שישנם יותר פרמטרים עליהם 
יכולים להתחרות בעלי הרישיון, כך ישנו סיכוי גבוה יותר שתתפתח תחרות בריאה באספקת 
שירותים לנותני האשראי וללקוחות. מאידך, ככל שחסמי הכניסה לשוק יהיו נמוכים יותר צפוי 
שמספר השחקנים יהיה גבוה יותר. ניתן לחלק את הפרמטרים שעליהם ניתן להתחרות בתחום 

לשכות האשראי לארבעה פרמטרים מרכזיים:

ניהול הממשקים הטכנולוגיים: היכולת של לשכת האשראי לספק את המידע באופן מהיר   1
ואמין.

גמישות תפעולית בשמירת המידע: האופן שבו המידע נשמר ומאורגן על ידי הלשכה משפיע   2
על היכולת שלה לפתח שירותים נוספים על בסיס המידע.

מקורות מידע: ככל שללשכת אשראי יש יותר מקורות מידע היא הופכת להיות אטרקטיבית   3
יודעים שקניית השירות מאותה הלשכה תאפשר לקבל  לקוחות, מכיוון שהם  בעייני  יותר 

מידע רב יותר בדו"ח האשראי.

שירותים מבוססי מידע: השירותים שאותם יכולות לשכות האשראי לפתח, כגון: דירוג אשראי,   4
ניהול סיכונים בתיק אשראי, חינוך פיננסי וכדומה.

מבנה המערכת מכתיב את מרחב הפרמטרים עליהם ניתן להתחרות, כאשר ככל שישנם יותר 
פרמטרים ישנו פוטנציאל גבוה יותר לתחרות. עם זאת, לתוך המשוואה יש צורך להכניס את 
הסיכון כי במבנה השוק הישראלי לא תתפתח תחרות ממשית בכל אחד מהפרמטרים. שלושה 

סיכונים מרכזיים עומדים בפני היכולת לפתח תחרות בין לשכות האשראי:
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הנטל הרגולטורי: כאמור, ככל שבעל הרישיון מחזיק במידע בעצמו הנטל הרגולטורי צפוי   1
להיות גבוה יותר, ולהציב חסמי כניסה גבוהים יותר.

ואפקט רשת(   2 לגודל,  )יתרון  גודל השוק: המאפיינים הכלכליים של שוק לשכות האשראי 
מביאים לכך שבמדינות קטנות יש פעמים רבות רק לשכת אשראי אחת.

ריכוזיות המערכת הבנקאית: תחרות בשוק לשכות האשראי תלויה במידה רבה בקיומה של   3
תחרות בשוק האשראי. המלווים הגדולים זקוקים פחות לשירותים שאותן לשכות האשראי 
יודעות לספק מאשר השחקנים המעוניינים לחדור לשוק )שמשאביהם לרוב מוגבלים(, ולכן 
כניסה לשוק ופיתוח שירותי מידע מתוחכמים דורשת נטילת סיכון עסקי לא מבוטל מצד 
לשכות האשראי. במבנה השוק הריכוזי הנוכחי לא ברור מה יהיה הביקוש העתידי לשירותים, 

לפחות בתקופה הראשונה לפעילותן של הלשכות.

טבלה מספר 4 מסכמת את הפרמטרים השונים עליהם ניתן להתחרות בכל אחד מהמודלים 
ואת הסיכוי לכך שבפועל אכן תתפתח תחרות במבנה המערכת המדובר. ניתן לראות כי במודל 
אחד מהפרמטרים.  כל  על  לשכות האשראי  בין  תחרות  להתפתחות  פוטנציאל  קיים  הפרטי 
אולם, להערכת חברי הוועדה, הסיכון כי בסופו של דבר במודל זה ייווצר מונופול פרטי הוא 
גבוה מאד. חסם הכניסה לשוק במודל זה מאד משמעותי, מאחר והוא דורש מכל שחקן הקמת 
ממשקים טכנולוגיים עם מספר רב של גורמים לצורך איסוף המידע, ועל כן, דורש השקעה 

התחלתית גבוהה מצד לשכת האשראי.

האתגר ביצירת מודל בר קיימא הוא דו שלבי – בשלב ראשון יש להקל ככל הניתן על כניסת 
שחקנים לשוק ובשלב השני צריך להבטיח שאותם תנאים לכניסה של שחקנים חדשים ימשיכו 
להתקיים על מנת שכניסה פוטנציאלית של מתחרה חדש תהווה רסן תחרותי על השחקנים 
חסמי  את  דרסטית  בצורה  מצמצמים  ההיברידיים  המודלים  שלושת  תחרותי(.  )איום  בענף 
הכניסה לשוק. בכל אחד ממודלים אלו לשכת האשראי מקבלת מהמאגר המרכזי קבצי נתונים 
מוכנים אתם היא יכולה להתחיל לעבוד כמעט באופן מידי. ניתן לכאורה לתמרץ גם באופנים 
אחרים הקמה של מספר לשכות אשראי )כגון, מענקים ממשלתיים(, אולם רק הסרת החסם 
הטכנולוגי באמצעות מאגר מרכזי מאפשרת להבטיח מבנה שוק תחרותי בטווח ארוך. הנגישות 
לפתח  חדשים  שירותים  לנותני  המרכזי תאפשר  המאגר  באמצעות  למידע  יחסית  הפשוטה 
בכל עת שירותים חדשים באופן שיעודד יזמות ואיכות שירותים גבוהה יותר לציבור הלקוחות. 
לעומת זאת, במודל הפרטי מערכות המידע של בעלי הרישיון יהיו מערכות סגורות שעלולות 

להקשות על יוזמות חדשניות ותחרות בפיתוח שירותים.

מאידך, הקטנת חסם הכניסה באה על חשבון העדר תחרות בניהול המאגר עצמו, מכיוון שכל 
לשכות האשראי ידרשו לרכוש את המידע ממאגר מרכזי יחיד. ניתן להערכת הוועדה למזער את 
החיסרון באמצעות מבנה תמריצים שבו למאגר המרכזי יש תמריץ כלכלי בהגדלת השירותים 
הניתנים על ידי לשכות האשראי. בנוסף, יש לזכור שגם במודל הפרטי יש חשש כי בסופו של 

דבר יהיה רק מאגר אחד.
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טבלה 4: שיקולי תחרות – מבנה מערכת שיתוף הנתונים

פרמטרים עליהם ניתן 
להתחרות:

מודלים היברידייםמודל פרטי

ללא מאגר 
מרכזי

מאגר מרכזי 
בסיסי

מאגר מרכזי מלא

ללא תחרות על 
מקורות משלימים

עם תחרות על 
מקורות משלימים

ניהול הממשקים: שליפה 
3אמינה ומהירה של נתונים

גמישות תפעולית בשמירת 
33הנתונים

333מקורות משלימים
שירותי מידע )דירוג, ניהול 
3333סיכונים בתיק אשראי וכד'(

המודלים ההיברידיים נבדלים ביניהם במספר פרמטרים משמעותיים. במאגר הבסיסי לשכות 
מידע  קבצי  עם  אותו  ולאחד  שלהם,  למערכת  המידע  מאגר  את  להעתיק  יכולות  האשראי 
נוספים ממקורות משלימים אותם הם אוספים באופן עצמאי. מודל זה מאפשר תחרות רבה 
יותר על איסוף מקורות המידע, ומאפשר גמישות תפעולית רבה ללשכת האשראי בכל הנוגע 
לאופן שמירת הנתונים. יתרון נוסף של מודל המאגר הבסיסי הוא בעובדה שחברות מובילות 
בעולם בתחום לשכות האשראי מכירות מודל זה, ויודעות לעבוד אתו. עובדה זו צפויה להקל 
על כניסה של חברות אלו לשוק הישראלי. יחד עם זאת, במודל זה הנטל הרגולטורי על לשכות 

האשראי גבוה באופן משמעותי.

בשני המודלים ההיברידיים שבהם יש מאגר מרכזי מלא, הנטל הרגולטורי, והעלויות הנובעות 
ממנו, הוא מצומצם יותר, אך הוא בא כאמור על חשבון פגיעה בגמישות התפעולית של הלשכות. 
הלשכות במודלים אלו צריכות לפתח את שירותי המידע שלהן על בסיס מאגר מידע שאינו 
ניהוליים  וכלים  נוספים  יכול אמנם להציע למכירה שירותים  נמצא ברשותן. המאגר המרכזי 
בהתאם להעדפות הלשכות, אך אין ספק כי במודלים אלו ישנה פגיעה בגמישות התפעולית 

של לשכות האשראי, ומורכבות רבה יותר בתפעול המאגר המרכזי.

ההבדל בין שני המודלים שבהם יש מאגר מרכזי מלא הוא בעיקר בחלוקת העבודה בין לשכות 
האשראי והמאגר המרכזי. דהיינו, מי הגורם שאחראי על חתימה על הסכמים מסחריים עם 
יתרון  יש  התחרותי  ההיבט  מן  לכאורה  המאגר.  או  האשראי  לשכות  נוספים,  מידע  מקורות 
בתחרות על מקורות מידע משלימים המתאפשרת כאשר לשכות האשראי הן אלו שחותמות 
על ההסכמים המסחריים ומקבלות מהמאגר המרכזי רק שטח אחסון. אולם, יש צורך בניתוח 

מפורט של המודל העסקי בטרם הכרעה בשאלה זו.

ניתוח שיקולי התחרות אינו יכול להסתכם רק בניתוח הסיכונים לקיומה של תחרות. יש כמובן 
צורך לשאול מה קורה כאשר הסיכונים מתממשים. במודל הראשון יש חשש לכך שנוותר עם 
מונופול פרטי ששולט בכל המידע. לעומת זאת, במודלים ההיברידיים במקרה שלא תתפתח 
תחרות בין לשכות האשראי, המשק יוותר עם מאגר מרכזי שהתנאים להפעלתו יקבעו בהליך 
מכרזי תחרותי. יתרה מזאת, יש לשקול בהתקיים תנאים מסוימים לאפשר למאגר לספק שירותי 
באופן שלמעשה  לשכת האשראי,  של  בתיווך  צורך  ללא  לנותני האשראי  ישיר  באופן  מידע 
הסיכונים  יתממשו  שבו  במקרה  גם  לפיכך,  האשראי.  לשכת  על  תמידי  תחרותי  איום  מייצר 

הוועדה סבורה כי יש יתרון למודלים ההיברידיים על פני המודל הפרטי בלבד.
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שיקולי ישימות
שיקולי ישימות הם כל אותם פרמטרים אשר משפיעים על הסיכונים התפעוליים בעת ביצוע 
הפרויקט, וכן ניתוח של הסיכונים התפעוליים לאחר שהפרויקט מסתיים. בכל אחת מן החלופות 
מדובר בפרויקט טכנולוגי מורכב, הדורש שיתוף פעולה ותיאום בין מספר רב של גופים. לפיכך, 
יש לבחון כיצד המודלים השונים משפיעים על אופן ניהול הפרויקט בפועל, ומהם הסיכונים 

העומדים בפני השלמתו באופן מוצלח בפרק זמן קצר ככל הניתן.

המודל הפרטי נראה על פניו כחלופה המהירה ביותר, מאחר והוא מהווה המשך ישיר למודל 
הקיים כיום בישראל. אולם, ניתוח היבטים טכנולוגיים של השינויים שאותם אנו מבקשים לעשות 
בחוק הקיים, מצביעים על כך שהיתרון מבחינה טכנולוגית של בעלי הרישיון הקיימים ביחס 
לחלופות האחרות אינו מאד משמעותי, מאחר וגם עבורם מדובר בפרויקט טכנולוגי בהיקף 

נרחב ביותר, הכולל ממשקים חדשים ואחסון של הרבה יותר מידע.

ויישום  הפרויקט  קידום  את  שיעכבו  השונים  החסמים  מהם  היא  המרכזית  השאלה  לפיכך, 
החוק על ידי בעלי רישיון פרטיים. להערכת הוועדה קיים סיכון גבוה לכך כי במודל הפרטי לוח 
יותר מלוח הזמנים הנגזר מהאילוצים האובייקטיביים. זאת, משני  הזמנים בפועל יהיה ארוך 

טעמים מרכזיים:

הסיכון העסקי: כמו בכל פרויקט עסקי, לצורך ביצוע הפרויקט ידרשו בעלי הרישיון לבצע   1
השקעות משמעותיות, כאשר היכולת להרוויח מן הפרויקט תלויה במידה רבה בפיתוחו של 
שוק אשראי תחרותי. נכון להיום, מדובר בסיכון עסקי מבחינת בעלי הרישיון מאחר ולא ברור 
מה יהיה הביקוש לשירותים שאותם ידעו לשכות האשראי להציע לאחר ביצוע ההשקעות, 
מאחר ושירותים אלו מיועדים בעיקר לנותני אשראי חדשים )ולרוב בעלי משאבים מוגבלים(, 

ופחות עבור המלווים הגדולים הקיימים במשק.

כל   2 בין  מורכב  פעולה  שיתוף  דורש  הטכנולוגי  הפרויקט  ניהול  הצדדים:  בין  גבוה  "חיכוך" 
הצדדים, ובכלל זה בין כל מקורות המידע ובעלי הרישיון. מדובר בפרויקט אשר צפוי לשנות 
את שיווי המשקל בשוק באופן שיכול לפגוע בחלק מהשחקנים הקיימים, ולכן ישנו חשש 
משמעותי לחיכוך תמידי בין בעל הרישיון ומקורות המידע כתוצאה מניגודי אינטרסים. חשש 
זה מועצם לאור העובדה שבשיווי המשקל הנוכחי המערכת הבנקאית היא אחת מהלקוחות 
הגדולים של בעלי הרישיון, ועל כן, בעלי הרישיון יצטרכו להוביל פרויקט שמשפיע באופן 
מהותי על האינטרסים של פלח משמעותי מלקוחותיהם. במודל זה יהיה קשה מאד למדינה 
להשפיע על קצב התקדמות הפרויקט, והוא יהיה נתון לשיקולים עסקיים של שני הצדדים. 
ייקח יחסית הרבה זמן לשנות את שיווי  לפיכך, יש חשש משמעותי לכך שבמודל הפרטי 

המשקל הנוכחי, ולהגיע למצב שבו המערכת הבנקאית משתפת את המידע הנדרש.

המודלים ההיברידיים כוללים נדבך משמעותי נוסף לביצוע הפרויקט, מכיוון שנדרש להוציא 
מצביע  השונות  בחלופות  הזמנים  לוחות  ניתוח  אולם,  המרכזי.  המאגר  הקמת  לצורך  מכרז 
על כך שהנתיב הקריטי לסיום הפרויקט בכל אחת מן החלופות הוא הערכות מקורות המידע 
לאספקת הנתונים בפורמט שיידרש. לפיכך, להליך הוצאת המכרז לא צפויה להיות השפעה 
משמעותית על לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט. עם זאת, הליך מכרזי, בין אם בשיטה של מכרז 
BOT, או בשיטת מימון אחרת, יוצר סיכונים לא מבוטלים. הוצאה של הליך מכרזי דורשת מן 
המדינה מעורבות רבה בקביעת סטנדרט השירות )SLA(, וניתוח מעמיק של חלוקת הסיכונים 
המיטבית בין המדינה לזכיין. מעורבות גבוהה של המדינה בפרויקט טכנולוגי מורכב זה גוזרת 
ללא ספק סיכונים אותם יש לקחת בחשבון. יחד עם זאת, ניתוח מבנה שוק הבנקאות מביא 
למסקנה כי מעורבות זו של המדינה היא זו שתוכל להבטיח כי הפרויקט יתבצע בלוחות זמנים 

קצרים ככל הניתן.
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חסרון נוסף במודלים ההיברידיים מבחינה תפעולית הוא הישענות טכנולוגית על מאגר מרכזי 
אחד, עובדה שמהווה סיכון תפעולי לכלל המשק בשל הצורך להישען על תשתית אחת בשוק 
ייחודי לשוק האשראי, סיכונים דומים קיימים במערכות  האשראי. לא מדובר בסיכון תפעולי 
חיוניות אחרות, כגון, שב"א והבורסה. יש לציין, כי במודל המאגר הבסיסי, שבו לשכות האשראי 
שומרות עותק של המאגר המרכזי במערכות שלהן, הסיכון של פגיעה במאגר המרכזי מופחת 
שכן אם המאגר נפגע, לשכות האשראי משמשות כגיבוי בפועל ויכולות להמשיך לפעול )אמנם 
עם נתונים שאינם מתחדשים כל עוד לא נפתרה הבעיה במאגר המרכזי(. לפיכך תקלה במאגר 

המרכזי תפגע בתהליך עדכון הנתונים אך לא תוביל לשיתוק של שוק האשראי.

כמו כן, יש לזכור כי סיכון זה קיים גם במודל הפרטי, במקרה של שיווי משקל עם מונופול פרטי. 
המודל ההיברידי נותן להערכת הוועדה מענה טוב יותר לסוגיה זו מאשר המודל שבו שחקן 
פרטי מחזיק בתשתית חיונית. זאת, מכיוון שניתן יהיה באמצעות התנאים שיקבעו בחוזה עם 

הגוף שיתפעל את המאגר לפקח בצורה הדוקה יותר על המאגר.

מסקנות: מבנה המערכת

ניתוח החלופות מביא למסקנות הבאות:
שיקולי תחרות וישימות נותנים להערכת הוועדה עדיפות משמעותית למודלים בהם קיים מאגר 
מרכזי )המודלים ההיברידים( על פני המודל הפרטי. מאגר מרכזי מאפשר לייצר מבנה שוק 
תחרותי יותר עם חסמי כניסה נמוכים באופן משמעותי עבור לשכות האשראי, ומאפשר לייצר 
וודאות ושליטה גבוהים יותר בכל הנוגע לקצב התקדמות הפרויקט. יתרונות אלו משמעותיים 

ביותר בשל גודל השוק הישראלי ומידת הריכוזיות של המערכת הבנקאית.

מבין שלושת המודלים עם מאגר מרכזי ישנו יתרון משמעותי בהיבטי הפרטיות ואבטחת המידע 
לשני המודלים שבהם כל המידע, כולל המידע ממקורות משלימים, נמצא במאגר מרכזי אחד. 
ריכוז המידע מקטין את החשש לדליפת מידע, מפחית את הפגיעה בפרטיות ומאפשר ללשכות 
האשראי לפעול ללא נטל רגולטורי משמעותי. יחד עם זאת, העובדה שלשכות האשראי אינן 
מחזיקות במידע בעצמן פוגעת בגמישות התפעולית שלהן, עשויה לפגוע באיכות השירותים, 
וגם מהווה סיכון תפעולי בגלל ההישענות הטכנולוגית של המשק על מאגר אחד. במסגרת 
בגמישות  הפגיעה  מידת  להתמודד עם  ניתן  כי  הועדה התרשמה  הביניים,  לדו"ח  השימועים 
התפעולית גם במסגרת הקמה של מאגר מרכזי מלא שאינו מאפשר ללשכות האשראי להעתיק 
את קובצי הנתונים המזוהים. מתווה החקיקה צריך אם כן לאפשר את שני המודלים להקמת 
על מקורות משלימים(,  וללא תחרות  על מקורות משלימים,  )עם תחרות  מאגר מרכזי מלא 
כאשר לשכות האשראי יוכלו להעתיק קבצי מידע לא מזוהים, או לקבל נגישות למידע הקיים 
במאגר מבלי להעתיק את המידע לשרתים שלהם. הבחירה בין שני מודלים ואפיון מלא של 

המודל התפעולי של הלשכות יעשו במסגרת ועדת המכרזים להקמת המאגר.
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המלצה 10: הקמת מאגר מרכזי

להקים  יהיה  שניתן  ציבורית,  בבעלות  מרכזי  מאגר  הקמת  על  ממליצה  הוועדה 
ולהפעיל על ידי זכיין פרטי או במיקור חוץ. המאגר ישמש תשתית ללשכות אשראי 
פרטיות שיוכלו להציע שירותים על בסיס המידע הקיים במאגר. לשכות האשראי 
שירותי  פיתוח  לצורך  במאגר  שישמר  מזוהה  בלתי  למידע  מלאה  נגישות  יקבלו 
רק  ללשכות  יועבר  מזוהה  מידע  למאגריהן.  מזוהה  מידע  לשכפל  מבלי  המידע, 
לאחר קבלת הסכמת הלקוח בהתאם לאמור בהמלצה 1 4. המאגר יספק שירותים 
אלו ללשכות האשראי בתנאים שקופים, הוגנים ובמחיר סביר. ככל שזכיין פרטי 
יקים ויתפעל את המאגר, הזכיין לא יהיה גורם בעל ניגוד עניינים העשוי להשפיע 
נותני  גופים  עם  בעלות  בקשרי  גורם  כגון,  המאגר,  הקמת  תכליות  הגשמת  על 

אשראי.

מבנה הרגולציה
כל  לו  יוענקו  ישראל, אשר  בנק  ידי  על  המרכזי תעשה  כי הקמת המאגר  הוועדה ממליצה 
הסמכויות הרגולטוריות הנדרשות לשם כך בחוק, ובכלל זה: הקמת המאגר, פיקוח על לשכות 
האשראי שיקבלו גישה למידע, ועל מקורות המידע ומשתמשים בנתוני אשראי שיתחברו למאגר 
או ללשכות, ומתן רישיונות לגופים הרלוונטיים. הוועדה סבורה כי ריכוז מלוא הסמכויות בידי 

גורם אחד הכרחי להצלחת הפרויקט.

המלצה 11: מבנה הרגולציה

בנק ישראל יקבל את הסמכויות הרגולטוריות בהתאם לחוק נתוני אשראי, ובכלל 
זה: הקמת המאגר, פיקוח על לשכות האשראי שיקבלו גישה למידע, ועל מקורות 
רישיונות  ומתן  ומשתמשים בנתוני אשראי שיתחברו למאגר או ללשכות,  המידע 
לגופים הרלוונטיים. הרגולטור שיקבל את הסמכויות יהיה כפוף ישירות לנגיד בנק 

ישראל או למשנה לנגיד.

ישראל  בנק  בראשות  לפרויקט  היגוי  ועדת  תוקם  המאגר  של  ההקמה  בשלב 
ובשיתוף: משרד המשפטים, משרד האוצר, ומשרד ראש הממשלה. הועדה תטפל 
בכל הסוגיות המקצועיות הקשורות לפרויקט עד לסיומו, ובכלל זה, בחירת הזכיין 

להקמת המאגר, מתן הרישיונות, ואבטחת המידע.
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פרק 7: צעדים נלווים

חינוך פיננסי
ניתוח התועלות משיתוף מידע עליו עמדנו בפרק 2 מצביע על כך כי לקוחות מכלל שכבות 
האוכלוסייה צפויים ליהנות משיתוף המידע. שיפור ברווחת כלל הצרכנים במשק, ברמות סיכון 
שונות, ייווצר כתוצאה מהגברת התחרות בשוק האשראי. מעבר לכך, הצגת דירוג אשראי לכל 
אזרח צפויה להוביל לשינוי בהתנהגות פיננסית של הציבור, כתוצאה מהפנמת התועלות אותם 
יכול להפיק האזרח. כך לדוגמא, סביר להניח כי הוספת מידע מחברת החשמל ותאגידי מים 
צפויה להוביל לכך כי הציבור יקפיד יותר על תשלום חשבונות אלו ובזמן, על מנת לשפר את 
דירוג האשראי או לכל הפחות לא לפגוע בו. התמריץ שנוצר להתנהלות פיננסית נבונה הוא 
כאמור אחד היתרונות המרכזיים של שיתוף המידע. אולם, הוועדה סבורה כי על מנת להבטיח 
כי שינוי זה יתרחש באופן החלק והקל ביותר, הדבר דורש השקעה בחינוך פיננסי שילווה את 

יישום הרפורמה.

מחלקת חינוך פיננסי באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הוקמה מכוח החלטת 
ממשלה מס' 3926, כגוף האמון על קידום חינוך פיננסי ברמה הלאומית. לפיכך, חברי הועדה 
ממליצים על מחלקת חינוך פיננסי כגורם שיוביל את צעדי החינוך הפיננסי אשר ילוו את יישום 
זאת,  לה.  ומחוצה  הרלוונטיים, בממשלה  כלל השותפים  פעולה מצד  שיתוף  תוך  הרפורמה, 
איגום משאבים  תוך  הפיננסי,  החינוך  צעדי  ליישום  ברור  תקציבי  מקור  שיוגדר  לכך  בכפוף 
כי הסמכויות המוקנות  ותקציבים של כלל הגורמים הציבוריים הרלוונטיים. הוועדה ממליצה 
לרגולטור על לשכות האשראי יהיו רחבות מספיק על מנת שיאפשרו לבצע פעולות בתחום 
חינוך פיננסי )כגון: חיוב לשכות האשראי, תורמי המידע או גופים המעניקים אשראי לשלוח 

מידע בנושא לאנשים שפרטיהם מופיעים במאגר – ככל שהם בעלי נגישות לפרטים אלו(.

בנוסף הוועדה סבורה כי יש מקום לבחון הכנסה של מערכי שיעור בנושא דירוג אשראי לבתי 
הספר, על מנת שכל בוגר מערכת החינוך יקבל חינוך פיננסי בסיסי שיקנה לו )ולמשפחתו( 
כלים בסיסים להתנהלות פיננסית נבונה, ולבניית היסטורית אשראי. לפיכך, הועדה ממליצה 
למשרד החינוך לבחון הכלתם של תכנים אלו כחלק מהרחבת התכנית לחינוך פיננסי בבתי 

הספר, תוך התייעצות מקצועית עם מחלקת חינוך פיננסי. )המלצה 12.1) 

פיתוח כלי מדינות להתמודדות עם הדרה מאשראי
איסוף המידע יאפשר לראשונה לקבל תמונה מלאה על האשראי הצרכני של משקי הבית, 
וכדומה(.  המרכז  לעומת  )פריפריה  הגיאוגרפית  וחלוקתו  השונים,  העשירונים  בין  התפלגותו 
למידע זה חשיבות רבה, כמפורט בעמדת בנק ישראל המצורפת כנספח לדו"ח. מעבר לכך, 
יותר  הרבה  בצורה  בתחום האשראי  לכוון את אמצעי המדיניות  יאפשר לממשלה  זה  מידע 
אפקטיבית, ולמקד אותם באוכלוסיות מודרות אשראי. על מנת שניתן יהיה לפתח כלי מדיניות 
אפקטיביים יש חשיבות רבה כי איסוף המידע ילווה במחקר מקיף אודות התפלגות האשראי 
בקרב משקי הבית ובניסיון לזהות ולאפיין אוכלוסיות שסובלות מהדרה מהמערכת הפיננסית. 

)המלצה 12.2) 
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שינוי נקודת האיזון בהליכי פשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל מאזן בין הרצון לאפשר לפושט הרגל לפתוח דף חדש, ובין זכאותם של 
הנושים לקבל את חובם. נקודת האיזון בין שתי תכליות סותרות אלו נמצאת בבסיסם של הליכי 
פשיטת הרגל. הוועדה סבורה כי יישום המלצות הוועדה צריך לתמוך בשינוי של נקודת האיזון 

לטובת שיקומו של פושט הרגל.

יותר  לנותני אשראי לקבל החלטה מושכלת  בין היתר, לאפשר  נועד,  שיתוף רחב של מידע 
בעת מתן אשראי. היכולת לראות בכל רגע נתון את היקף החוב של הלקוח, ואת היסטוריית 
התשלומים שלו, מאפשרת לנותני אשראי לתמחר מראש את הסיכון במתן אשראי נוסף ומעניק 
לגוף נותן האשראי את היכולת להתמודד מראש ובצורה טובה יותר עם נטילת סיכוני האשראי. 
חובו,  לפירעון  הנושה  זכות  בין  נקודת האיזון  שינוי  הוועדה את  כלים אלו מצדיקים לעמדת 
לבין הרצון לשקם את פושט הרגל. תמחור מדויק יותר של הסיכון למעשה מפצה את המלווים 
מראש על הסיכון אותו הם לקחו, ומקטין את הצורך בשמירת אינטרס הנושים לקבל את חובם. 
יתרה מזאת, עצם איסוף המידע מייצר ללקוחות תמריץ משמעותי להתנהלות פיננסית נבונה, 

ועל כן יש חשיבות פחותה יותר בהסתמכות על הפן ההרתעתי של הליך פשיטת הרגל.

נציין כי משרד המשפטים בוחן בימים אלו מהלכים לשינוי דיני פשיטת הרגל כך שיינתן משקל 
רב יותר לאינטרס שיקום החייבים. הוועדה סבורה כי הרפורמה בשיתוף המידע צריכה לסייע 
בשינוי התפיסה הבסיסית העומדת ביסוד הליך פשיטת הרגל, כך שניתן יהיה לראות בפשיטת 
רגל "תאונה כלכלית" בלבד, ולא כתם מוסרי. יחד עם זאת, יש לתת את הדעת כי פעמים רבות 
לא כל בעלי החוב בהליך פשיטת רגל יהיו חשופים למידע מראש באמצעות לשכות האשראי, 
ועל כן, על אף הצורך בשינוי נקודת האיזון, יש לשמור על האינטרסים של כלל בעלי החוב 

)המלצה 12.3) 

המלצה 12: צעדים נלווים

12.1 חינוך פיננסי
הפיננסי אשר 	  החינוך  צעדי  תוביל את  ההון  שוק  באגף  פיננסי  חינוך  מחלקת 

הרלוונטיים,  כלל השותפים  פעולה מצד  שיתוף  תוך  הרפורמה,  יישום  את  ילוו 
בממשלה ומחוצה לה. זאת, כפוף לכך שיוגדר מקור תקציבי ברור ליישום צעדי 
הציבוריים  הגורמים  כלל  של  ותקציבים  משאבים  איגום  תוך  הפיננסי,  החינוך 

הרלוונטיים.
לבצע 	  שיאפשרו  מנת  על  מספיק  רחבות  יהיו  לרגולטור  המוקנות  הסמכויות 

פעולות בתחום חינוך פיננסי.
הועדה ממליצה למשרד החינוך לבחון הכלתם של תכנים בנושא דירוג אשראי 	 

כחלק מהרחבת התכנית לחינוך פיננסי בבתי הספר, תוך התייעצות מקצועית עם 
מחלקת חינוך פיננסי.

12.2 שימוש במידע לפיתוח כלי מדיניות להתמודדות עם הדרה פיננסית

בנק ישראל יפרסם דוחות מחקר המבוססים על הנתונים שיאספו במאגר המרכזי 
אשר יעסקו בין היתר בשאלות הבאות:

נגישות וחלוקת האשראי במשק, תנאי האשראי, והשפעת שיתוף המידע בנתוני   1
אשראי על עידוד הצמיחה וצמצום פערים חברתיים.

מגמות במתן אשראי, צריכתו ועמידה בהתחייבות ע"י הציבור.  2
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12.3 הליך פשיטת רגל
הוועדה ממליצה למשרד המשפטים לבחון האם במקביל ליישום המלצות הוועדה 
יש מקום במסגרת עיצוב הליך פשיטת הרגל לתת משקל רב יותר לאינטרס שיקומו 

של החייב.

המלצה 13: יישום המלצות הוועדה

הוועדה ממליצה כי המפקח על הבנקים, רשות החשמל ורשות המים יפעלו להוצאת 
הנחיות להערכות מקורות המידע המחויבים בדיווח בהקדם האפשרי.
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נספח 1: השינויים המרכזיים בדו"ח הסופי 
ביחס לדו"ח הביניים

פרק 3: מודל הנתונים:
קטגוריות הנתונים: הוספת סף מינימאלי לדיווח לפיו מקורות המידע לא ידווחו פיגור של א. 

מתחת ל-30 יום למאגר.

תדירות עדכון הנתונים: המידע יעודכן על ידי כלל מקורות המידע לפחות פעם בחודש.ב. 

לרשימת חברות התשתית הציבוריות שיעבירו מידע למאגר יתווספו ספקי המים.ג. 

המידע יישמר במאגר למשך 12 שנים, אך בדו"ח האשראי של לקוח יוצג מידע של 5 השנים ד. 
לנתוני אשראי  למאגר  לאפשר  נועדה  שנים   12 למשך  המידע  בלבד. שמירת  האחרונות 
ולשאר הגורמים במערכת שיתוף נתוני האשראי להתמודד עם טענות משפטיות שעשויות 

לעלות כנגדם.

תאגידים בנקאיים יחויבו לשמור מידע בפורמט עליו המליצה הוועדה החל מינואר 2014, ה. 
לפיתוח  הנדרש  ההיסטורי  בעומק  מידע  מסירת  המאגר  הקמת  במועד  שיאפשר  באופן 

שירותי המידע על ידי לשכות האשראי, בכפוף לבחינה משפטית.

מידע בנוגע לעסקים קטנים ובינונים: החוק במתכונתו הנוכחית אינו מטיל מגבלה על איסוף ו. 
מידע אודות עסקים, אך גם אינו כופה את העברת המידע על נותני האשראי. בפועל המידע 
הקיים בידי לשכות האשראי הוא רב יותר ככל שמדובר בעסק גדול יותר. לפיכך, יש מקום 
לבחון האם יש לחייב נותני אשראי לשתף במידע גם אודות עסקים קטנים ובינונים. מאחר 
והפגיעה בפרטיות בשיתוף מידע אודות עסקים נמוכה באופן משמעותי, יש לקבוע הסמכה 
בחוק שתאפשר בהמשך לחייב את מקורות המידע לשתף במידע אודות היסטורית האשראי 

של עסקים קטנים ובינונים.

מוסמכים ז.  מקורות  מידע:  למסירת  מוסמכים  ממקורות  המינימלי  המחזור  דרישת  הורדת 
ידרשו  לא  ובהיקף שיקבע, אך  הדיווח  ולמסור מידע בפורמט  נותני אשראי  להיות  ידרשו 

להיות בעלי מחזור עסקים מינימאלי, כפי שדורש החוק הנוכחי.

פרק 4: הגנה על פרטיות וזכויות הלקוח

הגדרות:
"מידע שלילי מהותי": מידע המעיד באופן מובהק על סיכון גבוה מאד של הלווה. המידע יקבע 

על ידי השר בתקנות.

לקוח שקים לגביו מידע שלילי מהותי לא יוכל לבצע Opt-Out מאיסוף מידע חיובי. במידה א. 
והגיע מידע שלילי מהותי אודות לקוח שביצע Opt-Out המאגר יתחיל לשמור באופן מידי 

את כל המידע אודותיו.

יובהר כי חברות כרטיסי האשראי יחויבו אף הן למסור מידע למאגר. בנוסף, החוק יאפשר ב. 
לא  האשראי  שנותן  ככל  מידע,  למסור  אשראי  נותני  יחויבו  שמעליו  אשראי  סף  לקבוע 

הצטרף למאגר באופן וולונטרי.
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ללא ג.  הלקוח  אודות  מלא  דוח  לקבל  האשראי  לשכת  תוכל  לקמעונאיים  שירות  במסגרת 
האשראי  לשכת  מהותי.  שלילי  מידע  הלקוח  אודות  קיים  אם  רק  הלקוח  בהסכמת  צורך 
וייעוץ )ראה להלן – שירות  תוכל להעביר הלאה במסגרת השירות רק מידע שלילי חלקי 

לקמעונאיים(.

יוכלו לקבל מידע אודות ד.  חברות תשתית ציבוריות שאינן יכולות להתנות שירות בהסכמה, 
לקוחותיהם ללא הסכמה, רק אם הלקוח פיגר בתשלומים לחברה בהיקף שיקבע בתקנות. 

היקף המידע הנמסר לחברת תשתית ציבורית יבחן בהמשך.

לרגולטור תינתן הסמכות לקנוס מקורות מידע שלא נקטו אמצעים מספקים, כפי שיקבע, ה. 
באופן  מידע  לתיקון  בבקשות  טיפלו  שלא  או  למאגר,  הנמסר  המידע  אמינות  להבטחת 

שיקבע.

הרגולטור יפעיל מחלקה לפניות ציבור שתקבל תלונות בנוגע לבקשות תיקון מידע שלא ו. 
טופלו כראוי לדעת לקוחות. לרגולטור תהיה הסמכות להורות על מחיקת הרישום במאגר.

פרק 5: השימוש במידע ונגישות לדוחות אשראי
תכלית השיווק: בנוסף לתכליות השימוש הקיימות בדו"ח הביניים בחנה הוועדה את הוספת א. 

תכלית השיווק. המידע הקיים במאגר הוא בעל ערך רב לנותני אשראי מאחר והוא מאפשר 
להם למקד את מאמצי השיווק. שיווק אפקטיבי מהווה רכיב משמעותי ביכולת של נותני 
אשראי קטנים להתחרות בנותני אשראי גדולים שיש להם מידע רב על לקוחות פוטנציאלים. 
מאידך, שימוש במידע לצרכי שיווק מעורר בעיתיות רבה יותר מן ההיבט של פגיעה בפרטיות 
הלקוחות. פתרון אפשרי הוא מתן נגישות למידע מוגבל שיאפשר לנותן אשראי למקד את 
לאחר  שני.  בשלב  זה  מסוג  פתרונות  לבחון  מקום  יש  כי  סבורה  הוועדה  השיווק.  מאמצי 
הטמעת המערכת ובחינת השפעתה על הלקוחות ועל נותני האשראי, וככל שיתברר שיש 
הנוספת  הפגיעה  עצמת  את  מצדיק  זה  צורך  האם  לרבות  ייבחן,  העניין  חיוני,  צורך  בכך 

בפרטיות.

הוספת "שירות לקמעונאיים": גופים קמעונאיים הנותנים אשראי בסכומים נמוכים לתקופות ב. 
קצרות אגב מכירת נכס או שירות )"תשלום נדחה"(, זקוקים למידע בדרך כלל רק כדי לקבל 
החלטה האם להסכים לקבל את התשלום הנדחה. לעומת זאת, נותני אשראי זקוקים למידע 
לצורך קביעת תנאי האשראי )גובה הריבית, היקף האשראי וכדומה(, ומעוניינים במידע גולמי 
לשם כך. לפיכך סבורה הוועדה כי יש לאפשר לקמעונאי המקבל תשלום נדחה לקבל מידע 
חלקי בלבד, הכולל מידע שלילי פומבי )מידע שגלוי לציבור לפי דין, שלא לפי הוראות חוק 
לסיכון הקיים בקבלת  בנוגע  ייעוץ  וכן  מוגבל(,  לקוח  כגון, מידע על  נתוני אשראי,  שירות 
התשלום הנדחה. במסגרת קידום הליכי החקיקה ייבחן האם בנוסף למידע השלילי הפומבי 
יש לכלול גם מידע שלילי מהותי נוסף במסגרת המידע הנמסר לקמעונאי. בדומה למצב 
כיום מוצע כי ניתן יהיה לקבל שירות זה גם ללא הסכמת הלקוח וללא צורך בהדדיות. יודגש, 
כין אין מניעה שקמעונאי הנותן אשראי יקבל דוח אשראי מלא במידה והוא ימסור בעצמו 
מידע למאגר )עקרון ההדדיות(, ויקבל את הסכמת הלקוח לכך. ולהפך, נותן אשראי הזכאי 

לרכוש דוחות מלאים מהמאגר יוכל לרכוש גם את השירות הניתן לקמעונאים.

הוספת שירות "אימות זהות הלקוח": שירות נוסף אותו יכול להציע בעל הרישיון הוא סיוע ג. 
בהליך זיהוי הלקוח. לנותני אשראי חוץ בנקאיים אין נגישות למרשם האוכלוסין. עובדה זו 
מעמידה אותם בנחיתות אל מול המערכת הבנקאית בשל הקושי לאמת את זהות הלקוח. 
לפיכך מוצע כי בעלי הרישיון יוכלו להעניק שירות זה לנותני האשראי, ולשם כך יתאפשר 

לבעלי הרישיון או למאגר המרכזי נגישות למרשם האוכלוסין.
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גורמים העוסקים בתיווך אשראי וחינוך פיננסי יוכלו לגשת אף הם למידע הקיים במאגר ד. 
יהיו כפופים להוראות הרגולטור האחראי על  גופים אלו  כוח מהלקוח.  ייפוי  לאחר קבלת 

המאגר.

הועדה בחנה, לאור הערות הציבור במהלך תהליך השימוע, האם בנוסף למתן נגישות לדוחות ה. 
אשראי באמצעות לשכות האשראי יש לאפשר לנותני אשראי לכייל את מודל הדירוג הפנימי 
שלהם על בסיס מידע לא מזוהה שקיים במאגר. פתיחת המאגר לשימוש ישיר של נותני 
האשראי צפויה לפגוע במודל העסקי של לשכות האשראי. נותני האשראי הגדולים במשק 
אינם זקוקים בהכרח לשירותים הנוספים אותם יציעו הלשכות, ועל כן, אם יתאפשר להם 
לגשת באופן ישיר למידע הקיים במאגר, קיים ספק האם לשכות האשראי יפתחו שירותים 
איכותיים עבור נותני אשראי קטנים. בשלב ראשון מוצע כי רק לשכות האשראי יוכלו לפתח 
מודלי דירוג על בסיס המידע הקיים במאגר. לאור שיווי המשקל החדש שייווצר בשוק יהיה 
מקום לבחון בעתיד האם יש לאפשר לגורמים נוספים לפתח מודלי דירוג פנימיים על בסיס 
המידע הקיים במאגר. לפיכך מוצע כי החוק יאפשר בעתיד לקבוע בתקנות גופים נוספים 

שיהיו זכאים לקבל נגישות למידע בלתי מזוהה לצרכים סטטיסטיים.

פרק 6: מבנה המערכת והרגולציה
המודל ההיברידי: אפיון מלא של המודל יעשה במסגרת ועדת המכרזים להקמת המאגר, א. 

ניתן  יהיה בבעלות ציבורית, אך  במסגרת גבולות הגזרה שיקבעו בחקיקה. המאגר מרכזי 
תשתית  ישמש  המאגר  חוץ.  מיקור  או  פרטי  זכיין  באמצעות  אותו  ולהפעיל  להקים  יהיה 
ללשכות אשראי פרטיות שיוכלו להציע שירותים על בסיס המידע הקיים במאגר. לשכות 
נגישות מלאה למידע בלתי מזוהה שישמר במאגר לצורך פיתוח שירותי  יקבלו  האשראי 
המידע, מבלי לשכפל מידע מזוהה למאגריהן. מידע מזוהה יועבר ללשכות רק לאחר קבלת 
הוגנים  שקופים,  בתנאים  האשראי  ללשכות  אלו  שירותים  יספק  המאגר  הלקוח.  הסכמת 
ובמחיר סביר. ככל שזכיין פרטי יקים ויתפעל את המאגר, הזכיין לא יהיה גורם בעל ניגוד 

עניינים העשוי להשפיע על הגשמת תכליות הקמת המאגר.

כל ב.  לו  יוענקו  אשר  ישראל,  בנק  ידי  על  תעשה  המרכזי  המאגר  הקמת  הרגולציה:  מבנה 
הסמכויות הרגולטוריות הנדרשות לשם כך בחוק, ובכלל זה: הקמת המאגר, פיקוח על לשכות 
האשראי שיקבלו גישה למידע, ועל מקורות המידע ומשתמשים בנתוני אשראי שיתחברו 

למאגר או ללשכות, ומתן רישיונות לגופים הרלוונטיים.
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נספח 2: כתב המינוי של הוועדה
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נספח 3: עמדת בנק ישראל

בנק ישראל 
    11 מאי, 2015

קבלת גישה לנתונים על משקי הבית מלשכות האשראי

אחד ממטרותיו של בנק ישראל עפ"י החוק הוא לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית 
ובפעילותה הסדירה. לצורך מילוי תפקיד זה, ולאור ההשפעה הרבה שיש להתפתחויות במגזר 
משקי הבית על היציבות הפיננסית המערכתית, בנק ישראל רואה חשיבות רבה באיסוף מידע על 
משקי בית, וסבור כי לצורך מילוי תפקידיו חובה לאפשר לבנק גישה לנתונים שיאספו בלשכת 

האשראי על מגזר משקי הבית.

הבית  משקי  במגזר  המינוף  התפתחות  אחר  לעקוב  ישראל  לבנק  יאפשרו  אלה  נתונים 
הבית  משקי  של  המינוף  על  בדגש  זה,  בסקטור  הקיים  פירעון  לחדלות  הסיכון  את  ולאמוד 
בעשירונים השונים ועל יכולת החזר החוב שלהם. אומנם נתוני המקרו של חובות משקי הבית 
בישראל מצביעים כי בממוצע רמת החוב ביחס לתוצר נמוכה בהשוואה למדינות אחרות, אך 
לצורכי יציבות פיננסית קיימת חשיבות לניתוח החוב גם לפי עשירוני הכנסה על מנת לבחון האם 
לא קיימת בעיית מינוף יתר בעשירוני ההכנסה הנמוכים והבינוניים. בנוסף, ישנה חשיבות רבה 
לקבלת מידע על היסטורית התשלומים של משקי הבית, ועל היקף החוב שנמצא בפיגור, בין 

היתר, בכדי לבחון את רגישות משקי הבית לזעזועים כלכליים.

מחקרי  לביצוע  האשראי  בלשכות  שיאספו  נתונים  באותם  להשתמש  יהיה  ניתן  כן,  כמו 
מיקרו הקושרים בין התחום הפיננסי למוניטרי ולריאלי, כגון תמסורת ריבית או החלקת תצרוכת 
ולעזור בקביעת מדיניותו של הבנק כחלק מתפקידו כיועץ לממשלה. בנק ישראל רואה אפוא 

חשיבות רבה באיסוף המידע, על מנת שמידע זה יוכל להיות לו לעזר בביצוע משימותיו.

יצוין כי כיום קיימים בידי בנק ישראל מספר מצומצם של מסדי נתונים פרטניים על החוב 
של משקי בית, הכוללים נתונים פרטניים על החוב לדיור מהבנקים מהשנים האחרונות בלבד. 
קובץ האשראי לדיור הינו מקור המידע הפרטני היחיד הקיים בארץ על הלוואות לדיור היכול 
לסייע בגיבוש מדיניות מאקרו יציבותית נתמכת מחקר, אולם הוא לא נותן את התמונה הכוללת 
של החוב של משקי הבית )לדיור ושאינו לדיור( ויכולת החזר החוב. נכון להיום, אין ברשות בנק 
ישראל מידע על האשראי הצרכני של משקי הבית והתפלגותו בקרב העשירונים השונים, מידע 

החיוני לצורך הערכת התפתחות הסיכון בקרב משקי הבית.

מודל הנתונים המפורט עליו ממליצה הוועדה לשיתוף נתוני אשראי הכרחי אם כן לצורך 
קבלת תמונה מלאה לגבי מצבם של משקי הבית.



כיעפיפמישרוורייויהוימשעום80

נספח 4: רשימה ביבליוגרפית
1. ACSIS (2012) An analysis of credit bureaus in Europe

2. Acquisti, A., & Grossklags, J. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. IEEE Security & Privacy, (1), 
26-33.

3. Acquisti, A., & Grossklags, J. (2007). What can behavioral economics teach us about privacy. Digital Privacy: Theory, 
Technologies and Practices, 363-377.

4. Barron, J. & Staten, M. (2003). The value of comprehensive credit reports: Lessons from the US experience. Credit 
reporting systems and the international economy

5. Beck, T., Demirguc-Kunt, A, & Levine, R. (2004). Finance, inequality, and poverty: cross-country evidence. National 
Bureau of Economic Research 

6. Bennardo, A., Pagano, M. & Piccolo, S. (2008). Multiple bank lending, creditor rights and information sharing. Vol. 36. 
CSEF Working Paper

7. Berger, A., Frame, W. & Miller, N. (2002). Credit scoring and the availability, price, and risk of small business credit

8. Brown, M. & Zehnder, C. (2007). Credit reporting, relationship banking, and loan repayment. Journal of Money, Credit 
and Bankng

9. Bruhn, Miriam & Farazi, Subika & Kanz, Martin, 2013. "Bank competition, concentration, and credit reporting," Policy 
Research Working Paper Series 6442, The World Bank

10. Cate, F. H. (2006). The failure of fair information practice principles. Consumer protection in the age of the information 
economy.

11. De Janvry, McIntosh & Sadoulet (2010). The supply and demand side impacts of credit market information. Journal of 
Development Economics

12. De Meza, D. & Webb, D. (1987). Too much investment: a problem of asymmetric information. Quarterly Journal of 
Economics

13. Dell’Ariccia, G. & Marquez, R. (2001). Flight to quality or to captivity? Information and credit allocation. Working paper 
01/20. International Monetary Fund, Washington DC.

14. Diamond, D. (1989). Reputation acquisition in debt markets. Journal of Political Economy

15. Djankov, S., McLiesh, C. & Shleifer, A. (2007). Private credit in 129 countries. Journal of Financial Economics

16. Doblas-Madrid, A. & Minetti, R. (2013). Sharing information in the credit market: Contract level evidence from US firms. 
Journal of Financial Economics

17. Feinstein J., (2013) Alternative Data and Fair Lending, Lexis Nexis Risk Solutions

18. Forster S. & Wilkinson G. (2010). The impact of social housing rent-payment data on credit scoring, Big Issue Invest.

19. Frame, S., Srinivasan, A. & Woosley, L. (2001). The effect of credit scoring on small-business lending. Journal of Money, 
Credit and Banking

20. George R. Milne & Mary J. Culnan, Strategies for Reducing Online Privacy Risks: Why Consumers Read (or Don’t Read) 
Online Privacy Notices, 18 J. Interactive Marketing 15, 20–21 (2004)

21. Hoofnagle, C. J., King, J., Li, S., & Turow, J. (2010). How different are young adults from older adults when it comes to 
information privacy attitudes and policies?. Available at SSRN 1589864 

22. Hudon, M. (2009). Should access to credit be a right?. Journal of Business Ethics, 84(1), 17-28.

23. IFC 2012, Credit Report Knowledge Guide

24. Janger, E. J., & Schwartz, P. M. (2001). Gramm-Leach-Bliley Act, information privacy, and the limits of default rules, 
the. Minn. L. Rev., 86, 1219.

25. Jappelli, T. & Pagano, M. (2002). Information sharing, lending and defaults: Cross country evidence. Journal of Banking 
& Finance



81 כיעפיפמישרוורייויהוימשעום

26. Koppes Bryan, L., & Palmer, J. K. (2012). Do Job Applicant Credit Histories Predict Performance Appraisal Ratings or 
Termination Decisions?. The Psychologist-Manager Journal, 15(2), 106-127.

27. Leslie K. John et al., The Best of Strangers: Context Dependent Willingness to Divulge Personal Information (July 6, 
2009) (unpublished manuscript), available at http://ssrn.com /abstract=1430482

28.  McKinsey (2011), Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity

29. Miller, Margaret J. (2003), Credit Reporting Systems and the International Economy (ed.). Cambridge: MIT Press.

30. OECD, Facilitating access to finance- Discussion Paper on Credit Information Sharing available at http:// www.oecd.
org/dataoecd/37/1/45370071.pdf

31. Powell, A., Mylenko, N., Miller, M. & Majnoni, G. (2004). Improving credit information, bank regulation and supervision: 
On the role and design of public credit registries. World Bank Research Working Paper Series

32. McIntosh, C., de Janvry, A. & Sadoulet, E. (2005). How rising competition among microfinance institutions affects 
incumbent lenders. The Economic Journal

33. Padilla, A. & Pagano, M. (1997). Endogenous communication among lenders and entrepreneurial incentives. The 
Review of Financial Studies

34. Padilla, J. & Pagano, M. (2000), Sharing default information as a borrower discipline device. European Economic Review

35. Pagano, M. & Jappelli, T. (1993). Information sharing in credit markets. The Journal of Finance

36. Peterson, M. & Rajan, R. (1994). The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. The Journal 
of Finance

37. Solove, D. J. (2012). Introduction: Privacy self-management and the consent dilemma. Harv. L. Rev., 126, 1880.

38. Stiglitz, J. & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review

39. Tene, O., & Polonetsky, J. (2012). Big data for all: Privacy and user control in the age of analytics. Nw. J. Tech. & Intell. 
Prop., 11, xxvii.

40. Turner, M., Duncan, J., Varghese, R. & Balis, D. (2003). The fair credit reporting act: access, efficiency& opportunity part 
II. Information Policy Institute

41. Turner, M., Lee, A., Schnare, A., Varghese, R. & Walker, P. (2006). Give credit where credit is due: Increasing access to 
affordable mainstream credit using alternative data. The Brooking Institution Urban Markets Initiative

42. Turner, M. & Varghese, R. (2007). Economic impacts of payment reporting participation in Latin America. Political & 
Economic Research Council

43. Turner, M., Varghese, R. & Walker, P. (2007). On the impact of credit payment reporting on the financial sector and 
overall economic performance in Japan. Information Policy Institute

44. Turner, M., Lee, A., Varghese, R. & Walker, P. (2008). You score, you win. The consequences of giving credit where credit 
is due. Political & Economic Research Council

45. Turner, M., Walker, P., Chaudhuri, S., & Varghese, R. (2012). A new pathway for financial inclusion: Alternative data, credit 
building and responsible lending in the wake of the great recession. Political & Economic Research Council

46. Turner, M., & Varghese, R. (2005). Giving underserved consumers better access to the credit system: The promise of 
non-traditional data. Political & Economic Research Council

47. Turner, M., & Varghese, R. (2010). The Economic Consequences of Consumer Credit Information Sharing: Efficiency, 
Inclusion, and Privacy

48. Vercammen, J. (1995). Credit bureau policy and sustainable reputation effects in credit markets. Economica

49. Warren S. D. & Brandeis L. D., “The Right to Privacy”, Harvard Law Review 4 3 1890), pp. 193-220)

50. World Bank, General Principles for Credit Reporting (2011)



כיעפיפמישרוורייויהוימשעום82



83 כיעפיפמישרוורייויהוימשעום





87  

  2נספח 

, הצעת חוק נתוני אשראי

 2015–התשע"ו

  



רשומות

הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

12 באוקטובר 2015  954 כ"ט בתשרי התשע"ו 

עמוד

הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015                                                                                                      2



2

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015

פרק א': מטרה 

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי שיכלול הוראות 1    מטרה  )א( 
לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע 
מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לצורך 
עיבודם והעברתם, בין השאר, לנותני אשראי, תוך שמירה על פרטיות הלקוחות שהנתונים 

מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה בה במידה העולה על הנדרש, והכול למטרות אלה:

א ו ב מ

ביום ל' באב התשע"ד )26 באוגוסט 2014(, מינו ראש 
הממשלה ושרת המשפטים את הוועדה לשיפור המערכת 
לשיתוף בנתוני אשראי, בראשות סגן ראש המועצה הלאומית 
לכלכלה ובהשתתפות נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, 
רשות ההגבלים העסקיים ובנק ישראל )להלן - הוועדה(  
הוועדה מונתה במטרה לבחון את המערכת לשיתוף בנתוני 
האשראי הקיימת בישראל ואת הדרכים לשכללה  הוועדה 
הגישה לממשלה את המלצותיה וביום כ' באב התשע"ה )5 
באוגוסט 2015( החליטה הממשלה, בהחלטה מס' 343, לאמץ 
את ההמלצות  הצעת חוק זו באה לעגן את המלצות הוועדה 
בחוק שיסדיר את הקמתה של מערכת חדשה לשיתוף בנתוני 
אשראי, שתשרת תכליות ציבוריות רחבות מאלה המושגות 
באמצעות ההסדר הקבוע היום בחוק שירות נתוני אשראי, 
התשס"ב-2002 )להלן - החוק הקיים(  החוק המוצע יחליף 

את החוק הקיים, שמוצע לבטלו 

בין  מידע  בפערי  ככלל  מתאפיינת  אשראי  עסקת 
הלווה לבין המלווה  רמת הסיכון של לווה משפיעה על 
תנאי ההלוואה, ובכלל זה על גובה ההלוואה ומחירה  למי 
שמחזיק במידע לגבי מוסר התשלומים של לקוח והמוניטין 
של הלקוח בתחום החזר אשראי שנטל, יש יתרון על פני 
מי שאין בידיו מידע כאמור; מלווה שאין בידיו מידע על 
רמת הסיכון של הלווה, צפוי לתמחר את האשראי לאותו 
לווה במחיר המבטא רמת סיכון ממוצעת של אוכלוסיית 
הלווים הפונה אליו לקבל אשראי, בעוד שמלווה שיש בידו 
את המידע יוכל לתמחר את האשראי לאותו לווה, במדויק 

בסיס  על  לעיל,  המתוארת  בדרך  אשראי  תמחור 
ממוצע האוכלוסייה, יוצר תופעה של "בחירה שלילית" 
)Adverse Selection( ומקנה למלווים המחזיקים במידע 
יתרון תחרותי אשר מאפשר להם להפעיל כוח שוק ולגבות 
מחירים גבוהים מלקוחותיהם  מי שאינו מחזיק במידע 
מתאים על הלקוח, לא יכול לקיים תחרות אמיתית עם מי 
שבידו מידע לגבי הלקוח, מאחר שאין באפשרותו לזהות 
את רמת הסיכון המדויקת של הלווה  כך, לבעל המידע יש 

כוח מעין מונופוליסטי כלפי לקוחותיו 

במציאות שבה שוק האשראי למשקי בית )להלן - 
שוק האשראי הקמעונאי( הוא ריכוזי, ובידי הבנקים מידע 

עדיף על פני מלווים אחרים, לקוחות אשר פונים להלוואה 
בשוק החוץ בנקאי, נתקלים בקשיים, בין השאר לאור חשש 
המלווים באשר לסיבה שבשלה אותם לקוחות לא קיבלו 
נותנים  בנקאיים  חוץ  מלווים  כך,  עקב  מהבנק   אשראי 
הסיכון  את  המשקפות  מאוד  גבוהות  בריביות  אשראי 

שנובע מחוסר מידע לגבי הלקוח 

כאמור, העדר מידע בשוק האשראי גורם לכך שלא 
תהיה תחרות בשוק זה ועל כן הוא פוגע בכלל הלקוחות  
גדלה  כך  מידע,  ובהעדר  יותר,  ריכוזי  שהשוק  ככל 
ההסתברות שלקוחות בכל רמות הסיכון יסבלו משיעורי 

ריבית גבוהים יותר והיצע אשראי נמוך יותר 

שיתוף בנתוני אשראי נדרש, אם כן, כדי לגשר על 
הפער שבין מלווים בעלי מידע על לקוחות ובין מלווים 
שאין בידיהם מידע כאמור, וליצור תנאים שווים לתחרות 

בין המלווים השונים 

החוק הקיים נחקק בשנת 2002, על בסיס התפישה 
שלפיה קיים אינטרס ציבורי לזהות אדם שאינו מקיים את 
בתועלת הציבורית   ובכך פוגע  הכספיות  התחייבויותיו 
כמפורט במבוא לדברי ההסבר להצעת החוק )ראו: הצעת 
חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997 )ה"ח התשנ"ח, 
עמ' 100((, נועד החוק הקיים למנוע מתן אשראי למי שאינו 
ראוי לכך, וכן למנוע את הדרישה לביטחונות מרובים גם 

מלקוחות אמינים 

מסירת פרטיו של אדם ומסירת מידע לגביו לציבור, 
בהתאם לחוק הקיים, נועדה להגן על הציבור מפני הנזק 
שעלול להיגרם כתוצאה מהתקשרות עם אותו אדם או, 
לכל הפחות, לצמצם את הסיכון בהתקשרות אתו  תפישה 
זו הביאה לעיצוב החוק הקיים באופן שהמידע הנאסף 
מכוחו הוא מידע שלילי בעיקרו, קרי מידע על מי שאינם 

פורעים את חובותיהם  

המערכת של שיתוף בנתוני אשראי המוסדרת בחוק 
הקיים, מבוססת על בעלי רישיון המפעילים שירות נתוני 
אשראי או שירות מידע על עוסקים )להלן - בעלי רישיון(, 
לפי  שמונה  הרשם  של  ולפיקוח  לאסדרה  נתונים  אשר 
סעיף 3 לאותו חוק  בעלי רישיון אלה אוספים מידע על 
אודות ציבור היחידים בישראל, מחזיקים בו, ומוסרים על 
בסיסו דוחות המכילים נתוני אשראי )דוחות אשראי(  החוק 
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הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי;  )1(

הרחבת הנגישות לאשראי;  )2(

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי;  )1(

הרחבת הנגישות לאשראי;  )2(

מסדיר את המידע שרשאים בעלי הרישיון לאסוף, וכן את 
החזקתו במאגר, מסירתו למשתמשים בו והמטרות שלשמן 

ניתן למסור את המידע 

הקיים  החוק  לפי  הנאספים  האשראי  נתוני  ככלל, 
קרי,  חובות,  אי–תשלום  בדבר  נתונים  סוגים:  משני  הם 
קרי,  ללקוח,  שניתן  אשראי  בדבר  ונתונים  שלילי,  מידע 
מידע חיובי  הגדרת נתוני האשראי כאמור היא התשתית 
להסדרים הקבועים בחוק הקיים כמפורט להלן  המסלול 
המרכזי לאיסוף מידע לפי החוק הקיים אינו תלוי בהסכמת 
הלקוח והמידע הנאסף במסגרתו הוא בעיקרו מידע שלילי; 
החוק קובע כי מותר לבעלי הרישיון לאסוף נתונים בדבר 
אי–תשלום חובות אף אם הלקוח לא הסכים לאיסופם )יצוין 
על בעל  נתונים כאלה, שומה  נאספו לגבי לקוח  כי אם 
הרישיון לאסוף לגביו גם נתונים חיובים(  החוק מתווה גם 
מסלול לאיסוף נתונים בהסכמת הלקוח )נתונים חיוביים(, 
ובתקנות  הקיים  שבחוק  ההסדרים  מבנה  לאור  ואולם 
שהותקנו מכוחו, עיקר המידע הנאסף והנמסר לפי החוק 
האמור הוא מידע שלילי  נתונים חיוביים נאספים ונמסרים 

כאמור בהיקף פחות בהרבה 

בהזרמת  שמתמקד  הסדר  כן  אם  יצר  הקיים  החוק 
מלווים  על  להגן  במטרה  האשראי,  לשוק  שלילי  מידע 
מלקוחות עם היסטוריה בעייתית של אשראי  ואולם עם 
חלוף השנים, ועם התפתחות המחקר בתחום, גברה ההכרה 
בכך שהסדר של שיתוף בנתוני אשראי עשוי לשרת, וראוי 
שישרת, תכליות ציבוריות ראויות רחבות יותר  הכרה זו, 
שבאה לידי ביטוי במסקנות הוועדה, מהווה בסיס לתפיסה 
המוצע  החוק  אשראי   בנתוני  שיתוף  של  יותר  מקיפה 

מבוסס, כפי שיפורט להלן, על תפיסה מקיפה כאמור 

על פי אותה תפיסה, מערכת רחבה ומתפקדת של 
שיתוף בנתוני אשראי צפויה להביא, בין השאר, להגברת 
הנגישות  להרחבת  הקמעונאי,  האשראי  בשוק  התחרות 
מוסר  ולשיפור  זה  בתחום  האפליה  וצמצום  לאשראי 
התשלומים של משקי הבית וצמצום מינוף יתר במגזר זה 

חיובי  מידע  הוספת  כי  נמצא  שונים  במחקרים   
למערכת נתוני האשראי מביאה לגידול בהיצע האשראי 
ליחידים ולצמצום שיעורי חדלות הפירעון של יחידים  
הספרות הכלכלית התיאורטית והאמפירית מצביעה על כך 
ששיתוף בנתוני אשראי מגדיל באופן משמעותי את היצע 
האשראי הכולל ומגביר את היעילות של מתן האשראי  
מרבית המחקרים האמפיריים אף מראים כי שיתוף בנתונים 

משפיע לחיוב על תנאי האשראי  

אשראי  נותני  נוטים  יחידים,  לגבי  מידע  בהעדר 
בנתונים סטטיסטיים המבוססים על מאפייני  להשתמש 
אוכלוסייה, כגון מין, דת וגזע  שיתוף בנתוני אשראי מאפשר 
לצמצם את השימוש במאפיינים אלה, שכן הם מאבדים 
מחשיבותם ככל שקיים לגבי הלקוח מידע אישי רב יותר  

כמו כן, איסוף מידע לגבי יחידים יאפשר לקובעי המדיניות 
לבחון, באמצעות השוואת תנאי האשראי שמקבלים פלחים 
שונים באוכלוסייה, האם מתקיימת בפועל אפליית אשראי, 
וכן לערוך בקרה על רמות הסיכון של הלווים השונים  בלא 
איסוף מידע שיטתי על חובות משקי בית, לא ניתן לאמוד 
מהו היקף האשראי שמקבלות קבוצות שונות באוכלוסייה  

התנהגות  למתן  מסייע  אשראי  בנתוני  שיתוף 
האשראי  היסטוריית  כאשר  לווים   של  אופורטוניסטית 
לעמוד  הלווה  של  התמריץ  גובר  למלווה,  חשופה  שלו 
בהתחייבות לפרוע את ההלוואה, שכן השתמטות מפירעון 
החובות  תשלום  ולעומתה  שלו,  במוניטין  תפגע  החוב 
יאפשר לו לייצר מוניטין טוב יותר ולקבל תנאי אשראי 

טובים יותר  

בהתאם, מצמצם השיתוף בנתוני אשראי את יכולתם 
שיתוף  בהעדר  יתר   מינוף  של  למצב  להגיע  לווים  של 
ליטול הלוואה מכמה מלווים באופן  במידע, יכול לווה 
בלי  בעצמו,  שנתן  להלוואה  ורק  אך  מודע  מלווה  שכל 
להיות מודע לרמת הסיכון הכוללת של אותו לווה  ממצב 

זה נגזר גם תמחור לא מדויק של האשראי 

שיתוף בנתוני אשראי צפוי אם כן לשפר את מוסר 
התשלומים של יחידים במשק, לצמצם את מינוף היתר של 
משקי בית, ובהתאמה, להקטין את שיעורי חדלות הפירעון 
במשק  כתוצאה מכך, צפוי היצע האשראי במשק לגדול, 

שכן התמריץ למלווים להלוות, בנסיבות אלה, גדל 

התכליות המתוארות לעיל, המבטאות כאמור תפיסה 
רחבה יותר של שיתוף בנתוני אשראי, אינן ניתנות להגשמה 
מוגבל  הסדר  כאמור  הקובע  הקיים,  החוק  באמצעות 

לשיתוף במידע שלילי בעיקרו  

להחליף  מוצע  הנזכרות,  התכליות  הגשמת  לשם 
של  הקמתה  את  המסדיר  חדש  בחוק  הקיים  החוק  את 
מערכת לשיתוף בנתוני אשראי, שבמרכזה מאגר ציבורי 
של נתוני אשראי שיוקם וינוהל בידי בנק ישראל  כמו כן 
מוצע לקבוע אסדרה מקיפה שתחול על כלל השחקנים 
במערכת  הממונה על המערכת יהיה על פי המוצע עובד 
בנק ישראל, והוא יהיה מוסמך לתת הוראות לשחקנים 

השונים במערכת וכן לפקח עליהם  

החוק המוצע קובע הסדר כולל להקמתה ולפעילותה 
של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי של יחידים, אשר זכותם 
לפרטיות מוגנת כזכות יסוד לפי חוק–יסוד: כבוד האדם 
וחירותו, וכן לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 )להלן 
חוק הגנת הפרטיות(  הוראותיו  מקיימות איזון עדין   -
בין התכליות הציבוריות שלשמן הוא נחקק לבין הזכות 
האמורה  איזון זה יימצא במגוון ההסדרים שבחוק המוצע, 
אשר עוצבו במגמה כוללת להבטיח כי הזכות לפרטיות לא 
תיפגע במידה העולה על הנדרש  בין השאר, מוצע לקבוע 
המידע,  ייאסף  שמהם  המקורות  בדבר  ברורות  הוראות 
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צמצום האפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים;  )3(

יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לביצוע תפקידיו    )4(

לצד ההסדר הכולל לעניין שיתוף בנתוני אשראי, האמור בסעיף קטן )א(, חוק זה  )ב( 
בא לקבוע הסדר לעניין איסוף, ניהול והחזקה, דרך עיסוק, של נתוני אשראי על יחידים 

בפעילותם כעוסקים בלבד, לצורך מסירתם לאחר  

הוראות  וכן  המידע  מסירת  דרכי  שייאסף,  המידע  סוג 
בדבר המידע שיימסר  כמו כן מוצע לעגן בחוק אסדרה 
מתאימה כדי להבטיח את הגשמתה של מטרה זו ומטרות 
אחרות, ובמסגרת זאת, לקבוע הוראות לעניין מינוי ממונה 
סמכויות  לעניין  הוראות  וכן  אשראי,  בנתוני  שיתוף  על 
פיקוח שיהיו נתונות למפקחים, הכול לצורך פיקוח על 

המשתתפים במערכת  

ההסדר שבחוק המוצע יוצר מערכת הכוללת משתתף 
ציבורי - מאגר נתוני אשראי שיוקם וינוהל בידי בנק ישראל 
- וכן משתתפים פרטיים רבים, ובהם גם לשכות אשראי )ראו 
להלן דברי ההסבר לסעיפים 3 ו–4 להצעת החוק(  ברחבי 
העולם קיימת קשת רחבה של מודלים של מערכות לשיתוף 
בנתוני אשראי  בקצה אחד של הקשת נמצאים המודלים 

הציבוריים ובקצה האחר - מודלים פרטיים 

המודלים השונים נועדו לרוב למטרות שונות  בעוד 
שמודל ציבורי של מערכת לשיתוף בנתוני אשראי נועד 
לתמוך ברצון לשפר את המעקב אחרי המערכת הפיננסית, 
לשמור על יציבותה ולהעמיד לרשות הבנק המרכזי כלים 
של  פרטי  שמודל  הרי  משימותיו,  לביצוע  יותר  טובים 
מערכת כאמור צומח, לרוב, מתוך הרצון של נותני האשראי 
עצמם לשתף, בינם לבין עצמם, מידע על ציבור הלקוחות 

של כל אחד מהם 

מעורבים  מודלים  קיימים  לאלה,  אלה  בין  בתווך, 
המסדירים היבטים של פעילות ציבורית ופרטית, זו לצד 

זו  החוק המוצע מבוסס על מודל מעורב כאמור 

למערכות המבוססות על מודלים מעורבים יש יתרון, 
בהקשר התחרותי, על פני המערכות המבוססות על מודל 
ציבורי בלבד, שכן המערכות הציבוריות סובלות מהעדר 
אספקת  של  גבוהה  ולרמה  לחדשנות  שיביאו  תמריצים 
יותר  להתאים  עשוי  מעורב  מודל  ועוד,  זאת  שירותים  
ממודל פרטי במצב שבו הסיכוי להיווצרות תחרות אינו 
רב מלכתחילה, כמו למשל, בשוק אשראי קטן  קיומו של 
מונופול פרטי בשוק נתוני האשראי אינו עדיף על פני קיומו 
קטן  שבשוק  בכך  בהתחשב  כן,  על  ציבורי   מונופול  של 
עשוי לצמוח מונופול, קיים יתרון בשוק כאמור למערכת 
המבוססת על מודל מעורב, שבה פועל מאגר מרכזי של 
נתוני אשראי היוצר ממשקים מול נותני האשראי ואוסף 
את המידע, בעוד שלשכות האשראי הפרטיות הן אלה 

שמספקות את השירותים לנותני אשראי 

המערכת המוצעת בחוק זה מבוססת אם כן על מודל 
בין  נכללת  בהתאם,  אשראי   בנתוני  שיתוף  של  מעורב 
מטרות החוק המוצע גם המטרה של פיתוח בסיס מידע 

לביצוע משימותיו של בנק ישראל וקידום מדיניות כלכלית 
בידי הממשלה 

אחת ממטרותיו של בנק ישראל לפי חוק בנק ישראל, 
לתמוך  היא  ישראל(,  בנק  חוק   - )להלן  התש"ע-2010 
ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה  
לצורך מילוי תפקיד זה, יש חשיבות רבה לאיסוף מידע 
החוב  והיקף  בית  משקי  של  המינוף  רמות  על  מפורט 
של משקי בית שנמצא בפיגור  כמו כן, יש חשיבות רבה 
משקי  של  שונות  קבוצות  לגבי  האמור  המידע  בבחינת 
בית המתפלגות על פי חתך של הכנסה )עשירוני הכנסה(  

בסיס המידע ישמש גם את הממשלה לצורך פיתוח 
וצמצמום  הצמיחה  לעידוד  אפקטיביים  מדיניות  כלי 
הפערים החברתיים  בהסתמך על המידע שרשאית הלשכה 
פקודת  מכוח  מהמאגר  לקבל  לסטטיסטיקה  המרכזית 
תמונה  לקבל  ניתן  יהיה  התשל"ב-1972,  הסטטיסטיקה, 
מלאה לגבי האשראי שנטלו משקי הבית ובדרך זו להבין 
כיצד האשראי במשק מתחלק בין קבוצות באוכלוסייה 
המתפלגות לפי חתכים שונים, כגון: מוצא )למשל מיעוטים(, 
הכנסה או פיזור גאוגרפי  על בסיס תמונה מדויקת יותר 
כדי  מתאימות  בפעולות  לנקוט  הממשלה  תוכל  כאמור 

ליישם את מדיניותה  

כאמור החוק המוצע מחליף את החוק הקיים, שמוצע 
לבטלו  נוסחו של החוק האמור מובא בנספח לדברי ההסבר 

המוצע ההסדר  מסגרת  את  מתווה  זה  סעיף   סעיף 1 
בחוק וקובע את מטרותיו  על פי המוצע, יפעיל   
בנק ישראל מאגר מידע מרכזי שאליו ייאספו נתוני אשראי 
ממקורות מידע הקבועים בחוק, ישמור את המידע, ויעבירו 
ללשכות האשראי  הלשכות יערכו את הנתונים ויעבירו 
אותם, בין השאר, לנותני אשראי, לצורך כריתה וביצוע 
של עסקאות אשראי עם לקוחות  על פי המוצע, ובהתאם 
ההסדר  נועד  ההסבר,  לדברי  במבוא  הנזכרות  לתכליות 
לכמה מטרות: הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי; 
הרחבת הנגישות לאשראי; צמצום האפליה במתן אשראי 
וצמצום הפערים הכלכליים; ויצירת בסיס מידע לא מזוהה 

שישמש את בנק ישראל לביצוע תפקידיו 

החוק המוצע מניח אם כן יסודות למערכת שיתוף 
בנתוני אשראי המבוססת על מודל מעורב, קרי, מערכת 
הכוללת מרכיבים ציבוריים ופרטיים  ההיבט הציבורי של 
בבנק  אשראי  לנתוני  המאגר  בהקמת  מתבטא  המערכת 
המאגר   את  ויתפעל  הנתונים  את  יאסוף  אשר  ישראל, 
ההיבט הפרטי שלה כולל את פעילות לשכות האשראי 

והשירות שהן יתנו לציבור על בסיס המידע שבמאגר  
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פרק ב': הגדרות

בחוק זה - 2  הגדרות

"דוח אשראי" - דוח המכיל נתוני אשראי, כמשמעותו בסימן ב' לפרק ז';

"דוח ריכוז נתונים" - דוח הכולל את כל המידע לגבי לקוח הכלול במאגר, כמשמעותו 
בסימן ד' לפרק ז';

הוא  שבהם  התשלומים  בפירעון  יעמוד  שלקוח  הסיכוי  הערכת   - אשראי"  "דירוג 
מתחייב;

"חברת תשתית ציבורית" - בעל רישיון ספק שירות חיוני ובעל רישיון הספקה כהגדרתם 
בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 1, וכן חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, 

התשס"א-2001 2, ורשות מקומית המספקת מים לתושביה;

"חוק בנק ישראל" - חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 3;

"חוק הבנקאות )רישוי(" - חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 4;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 5;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 6;

פרק ב': הגדרות

הגדרותבחוק זה - 2  

"דוח אשראי" - דוח המכיל נתוני אשראי, כמשמעותו בסימן ב' לפרק ז';

"דוח ריכוז נתונים" - דוח הכולל את כל המידע לגבי לקוח הכלול במאגר, כמשמעותו 
בסימן ד' לפרק ז';

הוא  שבהם  התשלומים  בפירעון  יעמוד  שלקוח  הסיכוי  הערכת   - אשראי"  "דירוג 
מתחייב;

"חברת תשתית ציבורית" - בעל רישיון ספק שירות חיוני ובעל רישיון הספקה כהגדרתם 
בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 1, וכן חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, 

התשס"א-2001 2, ורשות מקומית המספקת מים לתושביה;

"חוק בנק ישראל" - חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 3;

"חוק הבנקאות )רישוי(" - חוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 4;

"חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 5;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999 6;

בה  הפגיעה  ומניעת  הפרטיות  על  שמירה  לשם 
הסדר  המוצע  החוק  מתווה  הנדרש,  על  שעולה  במידה 
במאגר,  הנאסף  המידע  סוגי  מוגדרים  שבמסגרתו  מקיף 
האפשרות העומדת ללקוח לבקש שלא ייכלל מידע על 
אודותיו במאגר, מהו המידע הנמסר בכל אחד מערוצי 
המסירה ובאילו תנאים יימסר, מהן המטרות שלשמן נמסר 

המידע ומהם השימושים המותרים בו 

שהחוק  להבטיח  באה  המוצעת  האסדרה  מעטפת 
יקוים ושהמשתתפים יפעלו בהתאם לו ועל פי הוראות 
הממונה  למטרות האסדרה מוצעות סמכויות מתאימות 
ופיקוחו  האסדרה  היקף  כספיים   ועיצומים  פיקוח  של 
של הממונה ישתרעו על כלל המשתתפים בהסדר, ובהם 
לשכות האשראי שהן בעלות רישיון על פי החוק המוצע, 
מקורות המידע ונותני האשראי, וכן מיופה כוח של הלקוח 

אם הוא מיופה כוח בתמורה  

לצד האסדרה המתוארת, מוצע להותיר על כנה, גם 
אם בשינויים מסוימים, את פעילותן של לשכות המידע על 
עוסקים כפי שזו מוסדרת בחוק הקיים  הלשכות האמורות 
הן לשכות שעיסוקן הוא איסוף, ניהול והחזקה של נתוני 
לצורך  בלבד,  כעוסקים  בפעילותם  יחידים  על  אשראי 

מסירתם לאחר 

מוצע להגדיר מונחים שונים המשמשים בחוק  סעיף 2 
המוצע, ובין השאר את המונחים כמפורט להלן    
לעניין המונחים "עוסק", "תאגיד בנקאי" ו"מנפיק כרטיס 

חיוב", יצוין כי ההגדרות המוצעות זהות להגדרתם בחוק 
הקיים 

להגדרה "דוח אשראי" - על פי המוצע דוח אשראי הוא 
דין וחשבון המכיל נתוני אשראי  את הדוח יערכו על פי 
המוצע לשכות האשראי על בסיס נתוני האשראי שיקבלו 
מהמאגר  סימן ב' לפרק ז' המוצע קובע את מנגנון המסירה 
של דוח אשראי בידי לשכות האשראי, וכן את התנאים 
להעברת נתוני אשראי מהמאגר לצורך עריכת דוח אשראי  
ככלל, יימסר הדוח על פי המוצע לנותן אשראי כהגדרתו 
בחוק המוצע, לגבי לקוח שהסכים למסירה של דוח אשראי 

ובכפוף לשאר התנאים הקבועים באותו הסימן.

להגדרה "דוח ריכוז נתונים" - דוח ריכוז נתונים הוא דוח 
הכולל את כל המידע המצוי במאגר נתוני אשראי לגבי 
הלקוח. להבדיל מדוח אשראי או חיווי אשראי שנותני 
אשראי יכולים לקבל מלשכת אשראי לפי הוראות פרק ז' 
המוצע, דוח ריכוז נתונים מיועד ללקוח ולמי שבא מטעמו, 

ובכלל זה מיופה כוח בתמורה. 

מוצע להגדיר דירוג אשראי   - להגדרה "דירוג אשראי" 
כהערכה של הסיכוי שלקוח שחייב בפירעון תשלומים, 
יעמוד בהם  הערכה זו היא אומדן סטטיסטי המבוסס על 
מאפייני אוכלוסיית הלווים  על פי המוצע בסעיף 13, נמנה 
דירוג אשראי על השירותים שלשכת אשראי רשאית לתת 
מהמאגר  שקיבלה  האשראי  נתוני  על  בהתבסס  לציבור 

לצורך עריכת דוח אשראי 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208   1

ס"ח התשס"א, עמ' 454   2

ס"ח התש"ע, עמ' 452   3

ס"ח התשמ"א, עמ' 232   4

ס"ח התשמ"א, עמ' 128   5

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189   6
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"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977 7;

"חיווי אשראי" - חיווי בשאלה האם לתת אשראי ללקוח או בדבר רמת הסיכון הכרוכה 
במתן אשראי כאמור, כמשמעותו בסימן ג' לפרק ז';

"לקוח" - יחיד שאינו קטין, לרבות בפעילותו כעוסק;

"לשכת אשראי" - מי שבידו רישיון שירות נתוני אשראי;

"לשכת מידע על עוסקים" - מי שבידו רישיון שירות מידע על עוסקים;

"המאגר" - מאגר נתוני אשראי שהוקם לפי פרק ה';

"מידע מזוהה" - מידע הכולל פרט מזהה של לקוח, או מידע שפרטים מזהים של לקוח 
הופרדו ממנו אך ניתן במאמץ סביר לזהות את הלקוח שאליו מתייחס המידע;

"מידע לא מזוהה" - מידע על לקוח שאינו מידע מזוהה;

"מיופה כוח בתמורה" - מי שלקוח ייפה את כוחו לקבל דוח ריכוז נתונים לגביו 
כאמור כוח  ייפוי  לה  שניתן  אשראי  לשכת  למעט  מאלה,  אחד  בו   ומתקיים 

מאת לקוח לצורך קבלת שירותים ממנה המתבססים על נתוני אשראי כאמור 
בסעיף 13)2(:

הוא מקבל תמורה בעד קבלת דוח ריכוז הנתונים בעבור הלקוח או בעד   )1(
מתן שירות המתבסס על דוח כאמור;

להגדרה "חיווי אשראי" - פרק ז' המוצע קובע הוראות בין 
השאר לעניין השימושים במידע שבמאגר  אחד השימושים 
הוא על פי המוצע חיווי אשראי  חיווי אשראי הוא, על 
פי המוצע, ייעוץ נקודתי שנותנת הלשכה לנותן אשראי, 
ונועד לסייע לו, במועד כריתת עסקת האשראי, להחליט אם 
לתת אשראי ללקוח  ייעוץ כאמור יכול להינתן בתשובה 
המייעצת אם להתקשר בעסקה או לא להתקשר בה, או 
ממתן  הנובעת  הסיכון  רמת  בדבר  מידע  מתן  של  בדרך 
ז'  אשראי ללקוח  כפי שיפורט להלן, קובע סימן ג' לפרק 
חיווי  עריכת  על  החלים  והכללים  התנאים  את  המוצע 

אשראי ומסירתו לנותן אשראי 

מוצע להחריג קטינים מתחולתו של   - להגדרה "לקוח" 
החוק המוצע בשל החשש שקטינים, גם אם הם נוטלים 
אשראי, אינם מודעים מספיק לחשיבות החזרתו בזמן או 
לחשיבות שיש לעמידה בהתחייבויותיהם  ההחרגה נועדה 
למנוע תיעוד לגבי קטינים כאמור, שיגביל את יכולת נטילת 
בדומה  להבהיר,  מוצע  כן  כמו  בעתיד   שלהם  האשראי 
להגדרה שבחוק הקיים, כי ההסדרים המוצעים בחוק לעניין 

לקוח חלים גם על יחיד שהוא עוסק בפעילותו כעוסק 

להגדרות "מידע מזוהה", "מידע לא מזוהה" ו"פרט מזהה" 
- מוצע להגדיר "מידע מזוהה" כמידע הכולל פרט מזהה של 
הלקוח, או מידע שפרטים המזהים את הלקוח הופרדו ממנו 
אך ניתן במאמץ סביר לחזור ולזהות את הלקוח  יצוין כי לשם 
הערכת האפשרות לחזור ולזהות את הלקוח במאמץ סביר, יש 
לקחת בחשבון פרמטרים שונים, העשויים להשתנות עם הזמן, 
ובהם מידת המאמץ הטכנולוגי הנדרש לשם זיהוי הלקוח, 
מידת זמינותו של מידע נוסף שהצלבתו עם המידע המקורי 

עשויה להביא לזיהוי הלקוח, ועלות התהליך 

"מידע לא מזוהה" הוא על פי המוצע מידע שאינו מידע 
מזוהה  החשיבות להבחנה בין השניים נעוצה בשימושים 
המוצע,  החוק  לפי  מידע  סוג  בכל  המותרים  השונים 
הנובעים מהרצון להבטיח הגנה מקסימלית על פרטיותם 

של הלקוחות שמידע על אודותיהם כלול במאגר 

על פי המוצע, "פרט מזהה" כולל, נוסף על הפרטים המזהים 
המקובלים כמו שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות, גם כל 
מידע אחר שיש בו כדי להביא, אם במישרין או בעקיפין, 

לזיהויו של לקוח מסוים 

להגדרה "מיופה כוח בתמורה" - מיופה כוח בתמורה הוא 
על פי המוצע אחד השחקנים במערכת השיתוף בנתוני 
ייפה  שהלקוח  מי  כי  מוצע  זה   בחוק  המוצעת  אשראי 
את כוחו לפנות למאגר ולבקש בעבורו דוח ריכוז נתונים 
)ואינו לשכת אשראי כאמור בהגדרה( ייחשב למיופה כוח 
בתמורה אם הוא מבקש דוחות כאמור או נותן שירות על 
בסיס הנתונים שבדוחות כאמור, בתמורה או דרך עיסוק  
מיופה כוח בתמורה יכול להיות, בין השאר, מתווך פיננסי 
האשראי  הצעת  את  הלקוח  בעבור  להשיג  פועל  אשר 
הטובה ביותר, או גוף העוסק בחינוך פיננסי ומעניק ללקוח 

שירות על בסיס הנתונים הקיימים במאגר 

במערכת  כמשתתף  בתמורה  כוח  מיופה  הגדרת 
מי  על  המוצע  שבחוק  האסדרה  את  להחיל  נועדה 
הלקוח,  של  מטעמו  אשראי  בנתוני  להשתמש  שמבקש 
כאמור  עיסוק,  דרך  או  בתמורה  כן  עושה  הוא  אם 
פרטני  באופן  המסדירות  הוראות  לקבוע  וכן  בהגדרה, 

את אופן פעילותו  

ס"ח התשל"ז, עמ' 322   7
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הוא מקבל דוחות ריכוז נתונים בעבור אחרים, דרך עיסוק, או נותן, דרך   )2(
עיסוק, שירות המתבסס על דוחות כאמור;

"הממונה" - הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, שמונה לפי סעיף 62;

"מנפיק כרטיס חיוב" - תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, המנפיק כרטיסי 
חיוב;

"מקור מוסמך" - נותן אשראי, למעט תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיסי חיוב וחברת תשתית 
רשומות  הן  תשלומים,  לעניין  עורך  שהוא  המוסדיות  שהרשומות  ציבורית, 
מוסדיות שמתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 36 לפקודת הראיות ]נוסח 

חדש[, התשל"א-1971 8;

"מקור מידע" - כל מקור מידע החייב בהעברת מידע למאגר או הרשאי להעביר מידע 
למאגר, בהתאם להוראות לפי סעיף 16;

"משתמש בנתוני אשראי" - נותן אשראי הרשאי לקבל דוח אשראי מלשכת אשראי לפי 
סימן ב' לפרק ז', ואם קבע השר לפי סעיף 30 גוף נוסף הרשאי לקבל דוח אשראי 

כאמור - גם גוף כאמור;

"הנגיד" - נגיד בנק ישראל שמונה לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"נותן אשראי" - מי שנותן אשראי במסגרת עסקת אשראי, דרך עיסוק, וכן מי שמתווך, 
דרך עיסוק, בעסקאות אשראי בין מלווים ללווים והוא מסוג שקבע השר;

הוא מקבל דוחות ריכוז נתונים בעבור אחרים, דרך עיסוק, או נותן, דרך   )2(
עיסוק, שירות המתבסס על דוחות כאמור;

"הממונה" - הממונה על שיתוף בנתוני אשראי, שמונה לפי סעיף 62;

"מנפיק כרטיס חיוב" - תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, המנפיק כרטיסי 
חיוב;

"מקור מוסמך" - נותן אשראי, למעט תאגיד בנקאי, מנפיק כרטיסי חיוב וחברת תשתית 
רשומות  הן  תשלומים,  לעניין  עורך  שהוא  המוסדיות  שהרשומות  ציבורית, 
מוסדיות שמתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 36 לפקודת הראיות ]נוסח 

חדש[, התשל"א-1971 8;

"מקור מידע" - כל מקור מידע החייב בהעברת מידע למאגר או הרשאי להעביר מידע 
למאגר, בהתאם להוראות לפי סעיף 16;

"משתמש בנתוני אשראי" - נותן אשראי הרשאי לקבל דוח אשראי מלשכת אשראי לפי 
סימן ב' לפרק ז', ואם קבע השר לפי סעיף 30 גוף נוסף הרשאי לקבל דוח אשראי 

כאמור - גם גוף כאמור;

"הנגיד" - נגיד בנק ישראל שמונה לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

"נותן אשראי" - מי שנותן אשראי במסגרת עסקת אשראי, דרך עיסוק, וכן מי שמתווך, 
דרך עיסוק, בעסקאות אשראי בין מלווים ללווים והוא מסוג שקבע השר;

עובד בנק ישראל שימנה הנגיד   - להגדרה "הממונה" 
לפי סעיף 62 המוצע, הוא שיהיה על פי המוצע הממונה 
על מערכת השיתוף בנתוני אשראי והמאסדר של פעילות 
כלל המשתתפים הפרטיים במערכת, קרי, מקורות המידע, 
לשכות האשראי, לשכות מידע על עוסקים, משתמשים 
בנתוני אשראי ומיופי כוח בתמורה, וזאת לטובת הגשמת 
מטרות החוק המוצע ולהבטחת ניהולן התקין של לשכות 
להבטחת  וכן  עוסקים,  על  המידע  ולשכות  האשראי 

זכויותיהם של הלקוחות ובראשן הזכות לפרטיות.

להגדרות "מקור מידע" ו"מקור מוסמך" - על פי המוצע, 
ולאור התכליות המפורטות במבוא לדברי ההסבר, מוצע 
המאגר  אל  מידע  שמעבירים  המקורות  את  להגביל 
מקורות  המוצע.   16 בסעיף  המנויים  המידע  למקורות 
16 האמור הם  המידע המנויים בסעיף קטן )א( של סעיף 
כאלה החייבים, ככלל, למסור מידע למאגר, בעוד שמקורות 
המידע המנויים בסעיף קטן )ד( של הסעיף האמור )מקורות 

מוסמכים( רשאים, ככלל, למסור מידע.

"מקור מוסמך" הוא, על פי המוצע, נותן אשראי שהרשומות 
רשומות  הן  תשלומים,  לעניין  עורך  שהוא  המוסדיות 
מוסדיות שמתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 
36 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-1971, כלומר, 
הן קבילות כראיה לאמיתות תוכנן. מאחר שמוצע לחייב 
תאגידים בנקאיים, מנפיקי כרטיסי חיוב וחברות תשתית 
ציבורית להעביר מידע למאגר, והם מנויים בהתאם בין 
מקורות המידע החייבים להעביר מידע למאגר, מוצע 

להחריגם מההגדרה "מקור מוסמך"   

- מוצע להגדיר את  להגדרה "משתמש בנתוני אשראי" 
הגורמים הזכאים לקבל מלשכת אשראי דוח אשראי, כאמור 
ז' המוצע, כ"משתמשים בנתוני אשראי"   בסימן ב' לפרק 
הגדרה זו מצומצמת יותר מההגדרה "נותן אשראי", שכן 
רק נותן אשראי העומד בכל התנאים לקבלת דוח אשראי 
ייחשב למשתמש בנתוני אשראי  מנגד, בסעיף 30 המוצע, 
מוצע להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת הנגיד, לקבוע 
כי גם גוף שאינו נותן אשראי יהיה רשאי לקבל דוח אשראי, 
ואם קבע כאמור, ייחשב גם גוף כאמור למשתמש בנתוני 
סמכויות  יחולו  אשראי  בנתוני  משתמשים  על  אשראי  
האסדרה והפיקוח של הממונה על שיתוף בנתוני אשראי 

מעצם היותם משתמשים כאמור  

להגדרות "נותן אשראי" ו"עסקת אשראי" - מוצע להגדיר 
נותן אשראי כמי שנותן אשראי במסגרת עסקת אשראי, 
דרך עיסוק  מתן אשראי מגלם בתוכו יסוד של נטילת סיכון 
בידי מקבל התשלום כי נותן התשלום לא יפרע תשלום 
זה  לעניין זה מוצע להבהיר, בהגדרה המוצעת ל"עסקת 
אשראי", כי כל מתן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות 
ייחשבו לעסקת אשראי לצורך החוק המוצע, זאת משום 
שגם עסקאות למכירת נכס או מתן שירות עשויות לכלול 
נטילת סיכון כאמור  כמו כן מוצע להבהיר במפורש כי 
שיווק של עסקת אשראי לא ייחשב לעסקת אשראי, כך 
שנותן אשראי לא יוכל לבקש מידע מהמאגר למטרות של 

שיווק אשראי ללקוחות.

מוצע גם להסמיך את שר המשפטים לקבוע גורמים 
בין  אשראי  בעסקאות  עיסוק,  דרך  המתווכים,  נוספים 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   8
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"נתוני אשראי" - נתונים כמפורט להלן, לגבי לקוח, הכוללים פרטים מזהים לגביו כפי 
שקבע השר לפי סעיף 100, והדרושים לצורך הערכת הסיכוי שהלקוח יעמוד 

בפירעון תשלומים שבהם הוא מתחייב: 

ובכלל  פירעונם,  ולגבי  הלקוח  התחייב  שבהם  תשלומים  לגבי  נתונים   )1(
 זה תנאי ההתחייבות, וכן צווים או הגבלות שהוטלו על הלקוח לפי דין בשל

אי–פירעון;

נתונים לגבי בקשות לקוח לנטילת אשראי, ובכלל זה בקשות שהגישה לשכת   )2(
אשראי לבנק ישראל לפי פרק ז' לקבלת נתוני אשראי מהמאגר;

נתונים בדבר היקף האשראי שרשאי הלקוח ליטול;  )3(

נתונים לגבי סוג חשבונות הבנק של הלקוח ומאפייני החשבונות וכן קיומם   )4(
של חשבונות קשורים; 

"עוסק" - כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 9;

החוק  לצורך  אשראי  לנותני  שייחשבו  ללווים,  מלווים 
 Peer to Peer( המוצע, כמו למשל, בהלוואת עמית לעמית

.)Lending

להגדרה "נתוני אשראי" - כאמור במבוא לדברי ההסבר, 
בדבר )נתונים  שלילי  מידע  בין  הקיים  החוק   מבחין 
אי–תשלום חובות, כאמור בהגדרה "נתוני אשראי" שבחוק 
באותה  כאמור  חיוביים,  )נתונים  חיובי  ומידע  הקיים( 
הגדרה(, וקובע כי ככלל ייאסף מידע שלילי על אודות אדם 
בלא הסכמתו, בעוד שמידע חיובי ייאסף בהסכמה או אגב 
איסוף מידע שלילי כאמור. לאור המידע המצומצם שנאסף 
בידי בעלי הרישיונות במסגרת החוק הקיים, מספק המידע 
האמור בעיקר אינדיקציה שלילית על אודות לקוחות, 
ומביא לרוב לכך שנותני האשראי יסרבו, דרך כלל, להעניק 

אשראי לאדם שלגביו נאסף מידע. 

כדי לפתח את שוק האשראי ולהביא לכך שנתוני 
האשראי של לקוחות ישקפו בצורה מדויקת יותר את מוניטין 
האשראי שלהם, ויהוו פלטפורמה למתן אשראי ושיפור 
תנאי האשראי ולאו דווקא לסירוב למתן אשראי, מוצע 
להרחיב את היקף הנתונים הנאספים על אודות לקוחות  
כמו כן, מוצע לבטל את ההבחנה הקיימת היום בחוק בין 
מידע "חיובי" ומידע "שלילי", ולהגדיר את נתוני האשראי 
ככל הנתונים )כמפורט להלן( הכוללים פרטים מזהים לגבי 
הלקוח )לפי סעיף 100 לחוק המוצע ייקבעו פרטים אלה בידי 
שר המשפטים( וכן דרושים לצורך הערכת הסיכוי שלקוח 

יעמוד בפירעון תשלומים שבהם הוא התחייב 

מוצע למנות במפורש את הנתונים שייחשבו על פי 
המוצע לנתוני אשראי אם הם דרושים להערכת סיכויי 

הפירעון כאמור, כמפורט להלן:

ולגבי  לקוח  התחייב  שבהם  תשלומים  לגבי  נתונים    1
או  צווים  וכן  ההתחייבות  תנאי  זה  ובכלל  פירעונם 
 - אי–פירעון  בשל  דין  לפי  הלקוח  על  שהוטלו  הגבלות 
תנאי התחייבות כוללים, בין השאר, את סוג מוצר האשראי 
)משכנתה, מסגרת אשראי, מטרת ההלוואה וכדומה(, היקף 

הפירעון   להבטחת  שניתנו  וערבויות  ובטוחות  האשראי 
צווים או הגבלות שהוטלו על לקוח כוללים, בין השאר, 
הכרזה על לקוח כפושט רגל או היות הלקוח לקוח מוגבל 
או מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 

)להלן - חוק שיקים ללא כיסוי(;

2  נתונים לגבי בקשות לקוח לנטילת אשראי, ובכלל זה 
בקשות שהגישה לשכת אשראי לבנק ישראל לקבלת נתוני 

אשראי מהמאגר; 

3  נתונים בדבר היקף האשראי שרשאי הלקוח ליטול  נתונים 
אלה כוללים בין השאר את מסגרת האשראי הניתנת ללקוח 

או כל קו אשראי אחר שעומד לרשות הלקוח; 

4  נתונים לגבי סוגי חשבונות הבנק של הלקוח ומאפייני 
החשבונות  נתונים ומאפייני חשבונות כאמור יכללו, למשל, 
נתונים בדבר היות חשבון הבנק חשבון יחיד או משותף, אם 
מדובר בחשבון בנק סגור, פתוח או חשבון בנק אשר הועבר 
לגורם אחר, וכדומה  דבר קיומם של חשבונות הקשורים 
ללקוח, קרי חשבונות אשר יש ללקוח זיקה אליהם כפי 
פי  על  הוא  אף  נחשב  המוצע,  16)ב(  סעיף  לפי  שייקבע 

המוצע בגדר נתוני אשראי  

מסגרת  שאינם  נכסים  אודות  על  מידע  כי  יובהר 
אשראי, כמו למשל הכנסות של הלקוח, אינו נכלל בגדר 
"נתוני אשראי" על פי החוק המוצע  מידת הפגיעה בפרטיות 
הכרוכה באיסוף מידע זה ומסירתו היא גבוהה, שכן מדובר 
במידע המעיד בצורה מובהקת על מצבו הכלכלי של אדם, 
ואילו הניסיון בעולם מראה כי אין בהכרח מתאם מלא בין 
מצב זה לבין  מוסר התשלומים של אותו אדם  על כן מוצע 
שלא לכלול מידע על אודות נכסיו של אדם בהגדרת נתוני 

אשראי, ולא לאפשר העברת מידע כאמור למאגר  

כמפורט   - להגדרות "עוסק" ו"שירות מידע על עוסקים" 
61 להצעת החוק,  58 עד  להלן בדברי ההסבר לסעיפים 
מוצע לקבוע, בדומה להסדר הקבוע בחוק הקיים, הוראות 
להסדרת פעילותן של לשכות מידע על עוסקים שיפעילו, 

ס"ח התשמ"א, עמ' 248   9
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"עסקת אשראי" - לרבות מתן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות ולמעט שיווק 
של עסקת אשראי;

"פרט מזהה" - שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות וכל מידע אחר שיש בו כדי להביא, 
במישרין או בעקיפין, לזיהויו של לקוח מסוים;

"רישיון שירות מידע על עוסקים" - רישיון להפעלת שירות מידע על עוסקים הניתן 
לפי פרק י'; 

"רישיון שירות נתוני אשראי" - רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי הניתן לפי פרק ד';

"שירות המתבסס על נתוני אשראי" - שירות מהשירותים המפורטים בסעיף 13;

"שירות מידע על עוסקים" - איסוף, ניהול והחזקה של נתוני אשראי על לקוח בפעילותו 
כעוסק בלבד, לצורך מסירה לאחר, כדרך עיסוק; 

"שירות נתוני אשראי" - קבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר, מבנק ישראל, והחזקתם, 
לצורך מסירה לאחר או לצורך מתן חיווי אשראי לאחר, כדרך עיסוק;

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 10, וכל מונח בהגדרה האמורה 
יפורש לפי החוק האמור; 

"השר" - שר המשפטים;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( 

פרק ג': הוראות כלליות 

איסוף, החזקה 
ומסירה של נתוני 
אשראי בידי בנק 

ישראל

בנק ישראל יאסוף נתוני אשראי ממקורות המידע, יחזיק את הנתונים במאגר וימסור 3  
אותם ללשכות אשראי וללקוחות, הכול למטרות חוק זה, לשימושים הקבועים בו 

ובהתאם להוראותיו 

איסור איסוף, החזקה 
ומסירה של נתוני 

אשראי בידי מי 
שאינו בנק ישראל

מי שאינו בנק ישראל לא יאסוף נתוני אשראי, לא יחזיק בנתונים שאסף כאמור 4   )א( 
לצורך מסירתם לאחר ולא ימסור אותם לאחר, דרך עיסוק 

על אף הוראות סעיף קטן )א( -  )ב( 

"עסקת אשראי" - לרבות מתן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות ולמעט שיווק 
של עסקת אשראי;

"פרט מזהה" - שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות וכל מידע אחר שיש בו כדי להביא, 
במישרין או בעקיפין, לזיהויו של לקוח מסוים;

"רישיון שירות מידע על עוסקים" - רישיון להפעלת שירות מידע על עוסקים הניתן 
לפי פרק י'; 

"רישיון שירות נתוני אשראי" - רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי הניתן לפי פרק ד';

"שירות המתבסס על נתוני אשראי" - שירות מהשירותים המפורטים בסעיף 13;

"שירות מידע על עוסקים" - איסוף, ניהול והחזקה של נתוני אשראי על לקוח בפעילותו 
כעוסק בלבד, לצורך מסירה לאחר, כדרך עיסוק; 

"שירות נתוני אשראי" - קבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר, מבנק ישראל, והחזקתם, 
לצורך מסירה לאחר או לצורך מתן חיווי אשראי לאחר, כדרך עיסוק;

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 10, וכל מונח בהגדרה האמורה 
יפורש לפי החוק האמור; 

"השר" - שר המשפטים;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( 

פרק ג': הוראות כלליות 

בנק ישראל יאסוף נתוני אשראי ממקורות המידע, יחזיק את הנתונים במאגר וימסור 3  
אותם ללשכות אשראי וללקוחות, הכול למטרות חוק זה, לשימושים הקבועים בו 

ובהתאם להוראותיו 

איסוף, החזקה 
ומסירה של נתוני 
אשראי בידי בנק 

ישראל

מי שאינו בנק ישראל לא יאסוף נתוני אשראי, לא יחזיק בנתונים שאסף כאמור 4   )א( 
לצורך מסירתם לאחר ולא ימסור אותם לאחר, דרך עיסוק 

איסור איסוף, 
החזקה ומסירה 

של נתוני אשראי 
בידי מי שאינו בנק 

ישראל על אף הוראות סעיף קטן )א( -  )ב( 

ברישיון, שירות מידע על עוסקים. מוצע להגדיר "שירות 
מידע על עוסקים" כאיסוף, ניהול והחזקה של מידע על 
לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לצורך מסירה לאחר, כדרך 
בידי  ומוחזק  מנוהל  נאסף,  אשר  המידע  היקף  עיסוק. 
הלשכה לצורך מתן שירות מידע על עוסקים הוא רחב 
יותר מנתוני אשראי הנאספים לגבי לקוח שהוא יחיד, שלא 
בפעילותו כעוסק. זאת משום שההנחה היא שבכל הנוגע 
למידע עסקי, ההגנה על הפרטיות שיחיד זכאי לה  פחותה 
מהגנה שהוא זכאי לה לעניין מידע אישי מובהק לגביו, 

שאין לו היבט עסקי. 

מאחר שאיסוף נתוני   - להגדרה "שירות נתוני אשראי" 
האשראי ייעשה על פי החוק המוצע רק בידי בנק ישראל, 
יפעילו  שאותו  אשראי"  נתוני  "שירות  להגדיר  מוצע 
לשכות האשראי, כקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר, 
מבנק ישראל, והחזקתם, לצורך מסירה לאחר או מתן חיווי 
אשראי לאחר, כדרך עיסוק  בשונה מההגדרה שבחוק הקיים, 
ומאחר  שאיסוף הנתונים ייעשה כאמור רק בידי בנק ישראל, 

ההגדרה המוצעת אינה כוללת את פעולת איסוף נתוני 
האשראי לגבי לקוח ממקורות מידע ולפעולה זו לא יינתן 

רישיון )ראו דברי ההסבר לסעיף 4 להצעת החוק( 

הוועדה  בחנה  ההסבר,  לדברי  במבוא  כאמור   סעיפים 
בנתוני לשיתוף  מערכות  של  שונים  מודלים   3 ו–4  

אשראי הקיימים בעולם, הנעים בין שני קצוות -   
מודל ציבורי ומודל פרטי - ומצאה כי מודלים המשלבים 
בין תשתית של מידע אשר נאסף במאגר מרכזי בבעלות 
ביניהן  המתחרות  פרטיות  אשראי  לשכות  ובין  ציבורית 
באספקת שירותים על בסיס המידע הנאסף במאגר כאמור, 
עדיפים מבחינת שיקולי תחרות, ישימות, היכולת להגשים 
את תכליות שיתוף המידע והיבטי פרטיות ואבטחת מידע 

כפי שיורחב להלן   

מאגר מרכזי מאפשר לייצר מבנה שוק תחרותי יותר 
עם חסמי כניסה נמוכים באופן משמעותי בעבור לשכות 
האשראי, ומאפשר לייצר ודאות ושליטה גבוהים יותר בכל 
הנוגע לקצב התקדמות הרפורמה במערכת לשיתוף בנתוני 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234   10
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רשאית לשכת אשראי להפעיל שירות נתוני אשראי;  )1(

רשאית לשכת מידע על עוסקים להפעיל שירות מידע על עוסקים    )2(

 הפעלת שירות
נתוני אשראי

לא יפעיל אדם שירות נתוני אשראי אלא אם כן הוא לשכת אשראי ובהתאם לתנאי 5  
הרישיון שניתן לה 

 הפעלת שירות
מידע על עוסקים

לא יפעיל אדם שירות מידע על עוסקים, אלא אם כן הוא לשכת מידע על עוסקים 6  
ובהתאם לתנאי הרישיון שניתן לה  

פרק ד': רישוי שירות נתוני אשראי

 רישיון שירות
נתוני אשראי

הממונה רשאי לתת רישיון שירות נתוני אשראי )בפרק זה - רישיון( למבקש 7   )א( 
שמתקיימים בו כל אלה:

המבקש הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות;  )1(

אשראי  יתרונות אלה משמעותיים ביותר בשל גודל השוק 
הישראלי ומידת הריכוזיות של המערכת הבנקאית  מכאן 
עדיפותו של מודל הכולל מאגר מרכזי על פני מודל פרטי 

מבחינת שיקולי תחרות וישימות  

סיכונים  אמנם  קיימים  פרטיות,  שיקולי  מבחינת 
לפגיעה בפרטיות הכרוכים בקיומו של מאגר כאמור, בשל 
ריכוז המידע שייאסף ויישמר בו, היקף המידע ורגישותו  
לכך מצטרף החשש מפריצה למאגר או דליפה של מידע 
מהמאגר  עם זאת, למודל המוצע בחוק זה, המשלב מאגר 
מרכזי בבעלות ציבורית שבו נשמר כל המידע לצד לשכות 
המידע  את  המזרים  כצינור  הפועלות  פרטיות  אשראי 
מכמה  הבנוי  מודל  פני  על  יתרון  יש  האשראי,  לנותני 
מאגרים המנוהלים בידי לשכות אשראי פרטיות, בעיקר 
מההיבטים של פרטיות ואבטחת המידע, שכן ריכוז המידע 
ולפיכך  המידע  אבטחת  סיכוני  את  מקטין  אחד  במאגר 
מפחית את הפגיעה בפרטיות  העובדה שאין המידע נאסף 
את  מקטינה  זמן,  נשמר בהן לאורך  או  פרטיות  ללשכות 
הסיכון הכרוך בפעילות הלשכות, וכתוצאה מכך צפויה 
להקל את הנטל האסדרתי המוטל על שכמיהן, לפחות בכל 

הנוגע להחזקת מאגר מידע  

כאמור החוק המוצע מבקש ליצור הסדר מידתי ומאוזן 
המביא בחשבון, לצד מטרותיו העיקריות של ההסדר, את 
הגנת  לפרטיות   הלקוחות  של  בזכותם  הפגיעה  צמצום 
הפרטיות היא שיקול מרכזי בגיבוש ההסדר המוצע  שיקול 
זה בא לידי ביטוי בהסדר עצמו שמתווה את איסוף המידע, 
את היקף המידע הנאסף ואת זכויות הלקוח בקשר לנתוני 
האשראי שנאספים או נמסרים לגביו  גם היותו של המאגר 
מאגר ציבורי, וכן קיומו כמאגר יחיד, בשונה מהמצב על 
פי הוראות החוק הקיים, נועדו להבטיח את ההגנה על 

פרטיות הלקוח 

סעיף 3 המוצע קובע את אחד מיסודותיו של ההסדר 
המוצע בחוק זה - תפקידיו של בנק ישראל כמי שמופקד 
על איסוף המידע, שמירתו במאגר ומסירתו  על פי המוצע, 
המידע,  ממקורות  אשראי  נתוני  לאסוף  ישראל  בנק  על 
ללשכות  אותם  ולמסור  במאגר  הנתונים  את  להחזיק 
ייעשו  והמסירה  ההחזקה  האיסוף,  וללקוחות   האשראי 

וכן  המוצע,   1 בסעיף  שנקבעו  כפי  החוק  למטרות  כולם 
לשימושים הקבועים בחוק המוצע ועל פי הוראותיו 

בסעיף 4 המוצע, מוצע לקבוע איסור על איסוף נתוני 
אשראי, החזקה בנתונים שנאספו כאמור לצורך מסירתם 
בידי  עיסוק,  כדרך  לאחר,  אשראי  נתוני  ומסירת  לאחר 
מי שאינו בנק ישראל  לשכות אשראי ולשכות מידע על 
עוסקים יוכלו להפעיל שירות נתוני אשראי או שירות מידע 
על עוסקים, לפי העניין, בהתאם לרישיונותיהן, אך לשכות 
אשראי לא יוכלו לאסוף נתוני אשראי בעצמן  זאת בשונה 
מהחוק הקיים, אשר מגביל את הפעילות בנתוני אשראי 
לבעלי רישיונות בלבד אך מתיר להם, במסגרת הרישיון, 

לפעול בתחום האיסוף 

כאמור במבוא לדברי ההסבר, מוצע לקבוע כי   סעיפים 
העיסוק בשירות נתוני אשראי ובשירות מידע   5 ו–6  
על עוסקים יותר רק לאלה אשר בידם רישיונות   

מתאימים, ועל פי תנאי הרישיונות  

לסעיף קטן )א( סעיף 7 

שירות נתוני אשראי כולל, כאמור, קבלת נתוני   
אשראי הכלולים במאגר מבנק ישראל, והחזקתם לצורך 
מסירה לאחר או מתן חיווי אשראי לאחר, כדרך עיסוק  
לאור הגישה של לשכות האשראי למידע שבמאגר ולנתוני 
האשראי לגבי לקוחות שהם מידע אישי ורגיש לגביהם, 
וכן לאור תפקידן המשמעותי של לשכות האשראי בהסדר 
תחת  להיות  תמשיך  פעילותן  כי  לקבוע  מוצע  המוצע, 
פיקוח, וכי שירותים אלה יינתנו רק בידי מי שקיבל רישיון 
רישיון  לתת  הממונה  רשאי  המוצע  פי  על  מהממונה  
שירות נתוני אשראי למבקש רק אם האחרון עמד בתנאים 

המפורטים בסעיף קטן )א( המוצע 

התנאים לקבלת רישיון שירות נתוני אשראי מהווים 
הלשכות  התקין של  תנאי סף שנועדו להבטחת הניהול 
והשמירה על זכויותיהם של הלקוחות ומקבלי השירות  
)בהשוואה  חדשים  תנאים  שני  קובע  המוצע  החוק 
האחד,  בהם   לעמוד  רישיון  מבקש  שעל  הקיים(  לחוק 
כי מבקש הרישיון הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות, 
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המבקש אינו בעל שליטה במשתמש בנתוני אשראי או במיופה כוח בתמורה   )2(
ואינו נשלט בידי משתמש או מיופה כוח כאמור או בידי בעל שליטה במשתמש 

או במיופה כוח כאמור;

המבקש רשם את מאגר המידע כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות;  )3(

המבקש המציא ערובה בהתאם להוראות סעיף 8;   )4(

המבקש, בעל שליטה בו ונושא משרה בו לא הורשעו בעבירה אשר מפאת   )5(
מהותה, חומרתה או נסיבותיה, המבקש אינו ראוי לקבל רישיון, ולא הוגש נגד 

מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי 

היה לממונה יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא  )ב( 
למטרות חוק זה או שלא יעמוד בדרישות לפי החוק, רשאי הוא שלא לתת לו רישיון 

הנגיד יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף זה, הפרטים  )ג( 
שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה 

הממונה ידרוש ממבקש הרישיון, כתנאי למתן הרישיון, שיפקיד בידיו ערובה 8  ערובה )א( 
בסכום שיורה, בהתחשב בהיקף עסקו; הנגיד רשאי לקבוע הוראות לעניין זה, ובכלל 
זה את סוג הערובה, אופן קביעת סכומה, אופן הפקדתה, מטרותיה, התנאים שבהם 

ניתן לממשה ודרכי מימושה 

נוכח הממונה כי השתנו הנסיבות, באופן שמחייב את שינוי הערובה, רשאי הוא  )ב( 
להורות על שינויה 

דיווח לממונה
על שינויים

חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר מבקש הרישיון לממונה במסגרת בקשתו או במסגרת 9  
המסמכים שצורפו לה, ידווח על כך לממונה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–10 ימים 

מהיום שנודע לו על השינוי, ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין 

המבקש אינו בעל שליטה במשתמש בנתוני אשראי או במיופה כוח בתמורה   )2(
ואינו נשלט בידי משתמש או מיופה כוח כאמור או בידי בעל שליטה במשתמש 

או במיופה כוח כאמור;

המבקש רשם את מאגר המידע כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות;  )3(

המבקש המציא ערובה בהתאם להוראות סעיף 8;   )4(

המבקש, בעל שליטה בו ונושא משרה בו לא הורשעו בעבירה אשר מפאת   )5(
מהותה, חומרתה או נסיבותיה, המבקש אינו ראוי לקבל רישיון, ולא הוגש נגד 

מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי 

היה לממונה יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא  )ב( 
למטרות חוק זה או שלא יעמוד בדרישות לפי החוק, רשאי הוא שלא לתת לו רישיון 

הנגיד יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף זה, הפרטים  )ג( 
שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה 

הממונה ידרוש ממבקש הרישיון, כתנאי למתן הרישיון, שיפקיד בידיו ערובה 8   )א( 
בסכום שיורה, בהתחשב בהיקף עסקו; הנגיד רשאי לקבוע הוראות לעניין זה, ובכלל 
זה את סוג הערובה, אופן קביעת סכומה, אופן הפקדתה, מטרותיה, התנאים שבהם 

ניתן לממשה ודרכי מימושה 

ערובה

נוכח הממונה כי השתנו הנסיבות, באופן שמחייב את שינוי הערובה, רשאי הוא  )ב( 
להורות על שינויה 

חל שינוי בפרט מהפרטים שמסר מבקש הרישיון לממונה במסגרת בקשתו או במסגרת 9  
המסמכים שצורפו לה, ידווח על כך לממונה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–10 ימים 

מהיום שנודע לו על השינוי, ויצרף את המסמכים הנוגעים לעניין 

דיווח לממונה
על שינויים

התשנ"ט-1999 )להלן - חוק החברות(, קרי חברה שהתאגדה 
בישראל  תנאי זה נועד לאפשר את ביצוע הפיקוח מכוח 
החוק המוצע  התנאי השני הוא שמבקש הרישיון אינו 
בעל שליטה )כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968( 
במשתמש בנתוני אשראי או במיופה כוח בתמורה ואינו 
נשלט בידי משתמש או מיופה כוח כאמור או בידי בעל 
שליטה במשתמש או במיופה כוח כאמור  תנאי זה נועד 
למנוע ניגוד עניינים אפשרי בין העיסוק במתן שירות נתוני 

אשראי לבין העיסוק של אלה המשתמשים בשירות זה  

לסעיף קטן )ב(

סעיף קטן זה נועד להקנות לממונה שיקול דעת שלא 
לתת רישיון למבקש, אם היה לו יסוד סביר להניח שמבקש 
הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא למטרות חוק זה, או 
שלא יעמוד בדרישות החוק, וזאת אף אם אותו מבקש עמד 

בכל התנאים המנויים בסעיף קטן )א( המוצע 

לסעיף קטן )ג(

להליך  הנוגע  בכל  תפעולית  גמישות  לאפשר  כדי 
את  להסמיך  מוצע  אשראי,  נתוני  שירות  רישיון  בקשת 
הנגיד לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון 

כאמור, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה  

הערובה שמוצע לדרוש ממבקש הרישיון כתנאי   סעיף 8 
לקבלת רישיון לפי סעיף זה נועדה להבטיח את   
עמידתו של המבקש בחובותיו לפי החוק המוצע  מכיוון 
שהיקף עסקיהם של מבקשי הרישיון עשוי להיות שונה, 
הערובה  סכום  את  לקבוע  הממונה  את  להסמיך  מוצע 
שתידרש כתנאי למתן רישיון, בהתחשב בהיקף עסקו של 
מבקש הרישיון  כמו כן מוצע להסמיכו להורות על שינוי 
הערובה, אם נוכח שהשתנו הנסיבות באופן שמחייב זאת, 

למשל אם חל גידול ניכר בהיקף הפעילות של השירות 

מוצע גם להסמיך את הנגיד לקבוע כללים לעניין 
מתן הערובה, ובין השאר את אופן קביעת סכום הערובה, 
רשאי הממונה  שבהתקיימם  מטרות הפקדתה והתנאים 

לממש ערובה זו   

בחוק הקיים, מוצע לקבוע, כפי שקבוע היום   סעיף 9 
שעל מבקש הרישיון תחול חובת דיווח לממונה   
על כל שינוי שחל בפרטים שמסר לממונה במסגרת בקשת 
כדי  זאת  לה   שצורפו  המסמכים  במסגרת  או  הרישיון 
תנאי  שהיו  בתנאים  יעמוד  הרישיון  שמבקש  להבטיח 
למתן רישיונו, ושהממונה ישקול את הפרטים המעודכנים 

בבקשה לקבלת הרישיון 

שבחוק  מזו  קצרה  לקבוע  שמוצע  לדיווח  התקופה 
בהקדם  ייעשה  כאמור  דיווח  כי  לקבוע  מוצע  הקיים  
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הממונה רשאי לקבוע תנאים והגבלות ברישיון במטרה להבטיח את פעולתה של לשכת 10  תנאים ברישיון
אשראי בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובכלל זה דרישות לעניין אבטחת מידע 

 ביטול או התליה
של רישיון

הממונה רשאי לבטל רישיון או להתלותו אם מצא כי התקיים אחד מאלה:11   )א( 

הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;  )1(

חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון;  )2(

לשכת האשראי הפרה הוראה מהוראות לפי חוק זה או מהוראות הממונה   )3(
או תנאי מתנאי הרישיון;

לשכת האשראי לא החלה להפעיל שירות נתוני אשראי בתוך שנתיים   )4(
ממועד מתן הרישיון או שהפסיקה להפעיל את השירות במשך תקופה כאמור; 

לשכת האשראי החליטה על פירוקה מרצון או שבית המשפט מינה לה כונס   )5(
נכסים או ציווה על פירוקה;

טעמים שבטובת הציבור מצדיקים את ביטול הרישיון או את התלייתו   )6(

הממונה ימסור לרשם, כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, הודעה על ביטול  )ב( 
רישיון או התלייתו ויפרסם הודעה על כך לציבור בדרך שיקבע הנגיד 

הפעלת שירות 
נתוני אשראי וייחוד 

העיסוק

לשכת אשראי רשאית, במסגרת הפעלת שירות נתוני אשראי, לעסוק בפעולות 12   )א( 
המפורטות להלן:

למבקש  שנודע  מהיום  ימים  מ–10  יאוחר  ולא  האפשרי 
הרישיון על השינוי  לדיווח על שינוי כאמור יצרף מבקש 

הרישיון את המסמכים הנוגעים לעניין  

תנאים לקבוע  הממונה  את  להסמיך  מוצע   סעיף 10 
והגבלות במסגרת רישיון שירות נתוני אשראי    
זאת, במטרה להבטיח שלשכות האשראי יפעלו בהתאם 
לתנאים  בהתאם  זה  ובכלל  המוצע,  החוק  להוראות 

ולדרישות אבטחת המידע שייקבעו מכוחו 

סעיף 9 לחוק הקיים מקנה לרשם סמכות לבטל   סעיף 11 
עילות  בהתקיים  אשראי  נתוני  שירות  רישיון   
נקודתית  סמכות  לו  מקנה  וכן  חוק,  באותו  שהוגדרו 
להתליית רישיון  החוק המוצע מבקש להקנות לממונה 
העילות  אחת  סמכות להתלות רישיון כאמור, בהתקיים 
 לביטול או להתליה, וזאת כדי ליצור מדרג של פעולות

שהממונה  יכול לנקוט כלפי לשכת אשראי  קביעת סמכות 
ההתליה בכל העילות )לצד סמכות הביטול( מיטיבה מטבע 

הדברים גם עם לשכות האשראי 

נוסף על העילות הקיימות בחוק הקיים, מוצע לקבוע 
בפסקה )3( של סעיף קטן )א( המוצע, עילה שנועדה להבטיח 
כי לשכות האשראי מפעילות את השירות בהתאם לחוק 
ולהוראות שניתנו מכוחו לרבות הוראות הממונה  למעט 
זו לעילה הקבועה  לעניין הוראות הממונה, דומה עילה 

בסעיף 9)א()3( לחוק הקיים 

ו–)5( של אותו   )4( כמו כן מוצע לקבוע, בפסקאות 
סעיף קטן, עילות חדשות שבשלהן יוכל הממונה להתלות 
או לבטל את רישיונה של לשכת אשראי  העילה שמוצע 
לקבוע בפסקה )4( באה להבטיח שלשכת האשראי פעילה 

והיא מנהלת עסקים בהיקף המצדיק את מתן הרישיון, 
והעילה הנוספת שמוצע לקבוע בפסקה )5( באה להבטיח 
שלשכת האשראי אינה נמצאת בהליכי פירוק, כינוס נכסים 

או הקפאת הליכים 

)6( של סעיף קטן )א(  כמו כן, מוצע לקבוע, בפסקה 
המוצע, כי הממונה יהיה רשאי לבטל או להתלות רישיון 
של לשכת אשראי מטעמים שבטובת הציבור, וזאת כדי 
לשמור על האינטרס הציבורי ועל האינטרס של מקבלי 

השירות והלקוחות  

במטרה להתריע לפני הציבור ולפני מקבלי השירותים 
אשראי  לשכת  עם  התקשרות  מפני  האשראי  מלשכת 
להעניק  רשאית  ושאינה  הותלה,  או  בוטל  שרישיונה 
הודעה  יפרסם  שהממונה  מוצע  אשראי,  נתוני  שירותי 
לציבור, בדרך שקבע הנגיד, על כל ביטול או התליה של 
רישיון  נוסף על כך יודיע הממונה על ביטול רישיון כאמור 
יוכל  שהאחרון  כדי  המידע,  מאגרי  לרשם  התלייתו  או 
לנקוט בפעולות הנדרשות לגבי מאגר המידע הרשום אצלו, 

ככל שקיים צורך בכך  

כאמור לעיל, היות ולשכת אשראי עוסקת במידע  סעיף 12 
אישי לגבי יחידים, מוצע לקבוע, בדומה לקבוע   
מלעסוק  מנועה  היא  כי  הקיים,  לחוק   15 בסעיף  היום 
בקבלת  לעסוק  תוכל  אשראי  לשכת  נוספים   בעיסוקים 
עריכת  לשם  אשראי,  נתוני  של  והחזקתם  אשראי  נתוני 
דוח או חיווי אשראי בעבור אחר, ולמסור את הדוח או 
לקוח  בעבור  נתונים  ריכוז  דוח  לקבל  וכן  לאחר  החיווי 
או מיופה כוח בתמורה  לשכת האשראי לא תוכל לעסוק 
בעיסוקים נוספים אלא אם כן אישר זאת הממונה, זאת 
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לקבל נתוני אשראי הכלולים במאגר, מבנק ישראל, ולהחזיקם, לשם עריכת   )1(
דוח אשראי או חיווי אשראי בעבור אחר, ולמסור את הדוח או החיווי לאחר;

לקבל דוח ריכוז נתונים מבנק ישראל לצורך מסירתו ללקוח או למיופה כוח   )2(
בתמורה, ומסירתו כאמור 

לא תעסוק בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי כאמור בסעיף לשכת אשראי   )ב( 
קטן )א(, אלא אם כן קיבלה אישור לכך מאת הממונה 

ממונה לא ייתן אישור לפי סעיף קטן )ב( אלא לאחר ששוכנע כי לא יהיה בעיסוק  )ג( 
הנוסף, המבוקש, משום פגיעה בקיום מטרות חוק זה או בניהול התקין של שירות נתוני 

אשראי או משום פגיעה בעניינם של המשתמשים בנתוני אשראי או של הלקוחות 

הוראות סעיף זה לא יחולו על פעולות אלה, הנעשות בידי לשכת אשראי: )ד( 

מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי;  )1(

על  מידע  שירות  רישיון  קיבלה  אם  עוסקים,  על  מידע  שירות  הפעלת   )2(
עוסקים, ומתן כל שירות על בסיס מידע שקיבלה במסגרת פעילותה כאמור 

שירותים 
המתבססים על 

נתוני אשראי

לשכת אשראי רשאית, נוסף על הפעלת שירות נתוני אשראי כאמור בסעיף 12, לעסוק 13  
במתן שירותים אלה: 

שירותים כמפורט להלן לנותן אשראי, על בסיס נתוני אשראי שהתקבלו מהמאגר   )1(
לצורך דוח אשראי:

דירוג האשראי של לקוח; )א( 

האשראי לגביו  בנתוני  הודעה על שינוי בדירוג האשראי של לקוח או  )ב( 
הכלולים במאגר;

ייעוץ בעניינים אלה: )ג( 

לקבל נתוני אשראי הכלולים במאגר, מבנק ישראל, ולהחזיקם, לשם עריכת   )1(
דוח אשראי או חיווי אשראי בעבור אחר, ולמסור את הדוח או החיווי לאחר;

לקבל דוח ריכוז נתונים מבנק ישראל לצורך מסירתו ללקוח או למיופה כוח   )2(
בתמורה, ומסירתו כאמור 

לא תעסוק בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי כאמור בסעיף לשכת אשראי   )ב( 
קטן )א(, אלא אם כן קיבלה אישור לכך מאת הממונה 

ממונה לא ייתן אישור לפי סעיף קטן )ב( אלא לאחר ששוכנע כי לא יהיה בעיסוק  )ג( 
הנוסף, המבוקש, משום פגיעה בקיום מטרות חוק זה או בניהול התקין של שירות נתוני 

אשראי או משום פגיעה בעניינם של המשתמשים בנתוני אשראי או של הלקוחות 

הוראות סעיף זה לא יחולו על פעולות אלה, הנעשות בידי לשכת אשראי: )ד( 

מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי;  )1(

על  מידע  שירות  רישיון  קיבלה  אם  עוסקים,  על  מידע  שירות  הפעלת   )2(
עוסקים, ומתן כל שירות על בסיס מידע שקיבלה במסגרת פעילותה כאמור 

לשכת אשראי רשאית, נוסף על הפעלת שירות נתוני אשראי כאמור בסעיף 12, לעסוק 13  
במתן שירותים אלה: 

שירותים 
המתבססים על 

נתוני אשראי

שירותים כמפורט להלן לנותן אשראי, על בסיס נתוני אשראי שהתקבלו מהמאגר   )1(
לצורך דוח אשראי:

דירוג האשראי של לקוח; )א( 

הודעה על שינוי בדירוג האשראי של לקוח או בנתוני האשראי לגביו  )ב( 
הכלולים במאגר;

ייעוץ בעניינים אלה: )ג( 

במטרה, בין השאר, למנוע ניגוד עניינים אפשרי בין עיסוקה 
על  אחרים   עיסוקים  לבין  אשראי  נתוני  שירות  כנותנת 
אשראי  לשכת  תוכל  הקיים,  בחוק  גם  שקבוע  כפי  כן, 
לעסוק בשירות נוסף שאינו שירות נתוני אשראי רק אם 
לא  כי  ששוכנע  לאחר  הממונה  אישור  את  לכך  קיבלה 
יהיה בעיסוק הנוסף, המבוקש, משום פגיעה בקיום מטרות 
החוק, בניהול התקין של שירות נתוני אשראי או בעניינם 

של המשתמשים בנתוני אשראי או של הלקוחות 

שלוש  העיסוק  ייחוד  מכלל  מוציא  המוצע  החוק 
פעילויות שבהן הלשכה תוכל לעסוק נוסף על העיסוקים 
כאמור, והם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי 
אשר מפורטים בסעיף 13 המוצע, הפעלת שירות מידע על 
עוסקים כאמור בפרק י' המוצע וכן קבלת ריכוז דוח נתונים 
בעבור לקוח כאמור בסעיפים 37 או 39 המוצעים  באשר 
לעיסוקה האפשרי בהפעלת שירות מידע על עוסקים, מותר 
יהיה ללשכת האשראי לעסוק בכך ולהעניק שירותים על 
יש  אם  כאמור,  פעילותה  במסגרת  שקיבלה  מידע  בסיס 
בידה רישיון שירות מידע על עוסקים, זאת בדומה לחוק 

הקיים 

בשל ייחוד העיסוק שמוצע להחיל על לשכות   סעיף 13 
להעניק  אלה  ללשכות  לאפשר  מוצע  אשראי,   

שירותים המתבססים על נתוני האשראי שהן מקבלות אגב 
בקשה לקבלת דוח אשראי או דוח ריכוז נתונים מהמאגר 
)להלן - שירותים המתבססים על נתוני אשראי(  כך, יוכלו 
לשכות האשראי לפתח שירותים נוספים הנדרשים בשוק 
להיעזר  קטנים  או  חדשים  שחקנים  יוכלו  וכך  האשראי, 
בלשכות האשראי בביצוע פעולות שנותני אשראי גדולים 

מבצעים דרך כלל באופן עצמאי 

שירותים  הן  אלה  שירותים  כוללים  המוצע  פי  על 
לנותן האשראי והן שירותים ללקוח 

לנותן  לתת  המוצע  פי  על  רשאית  אשראי  לשכת 
אשראי את השירותים האלה: דירוג האשראי של לקוח, קרי 
הערכת הסיכוי שלקוח יעמוד בפירעון התשלומים שבהם 
הוא מתחייב; הודעה על שינוי בדירוג האשראי של לקוח 
או בנתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר, כלומר שירות 
התרעה לגבי שינוי בסיכון של לקוח; וייעוץ בענייני חיתום 
של אשראי - התקשרות בעסקת אשראי ותנאי העסקה, 
ייעוץ בדבר הכדאיות של מאמצי גבייה מלקוח המפגר 
בפירעון התשלומים שבהם התחייב וכן ייעוץ לגבי הסיכון 
המצרפי שבתיק האשראי שנותן האשראי מחזיק לגבי כלל 

לקוחותיו או חלק מהם 
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התקשרות בעסקת אשראי עם הלקוח ותנאי העסקה;  )1(

הכדאיות בנקיטת אמצעי גבייה לגבי לקוח שפיגר בפירעון תשלומים   )2(
שבהם התחייב;

רמת הסיכון הנובעת מהאשראי המצרפי שנתן נותן האשראי לכלל   )3(
לקוחותיו או לחלק מהם;

שירותים כמפורט להלן ללקוח, על בסיס דוח ריכוז נתונים:   )2(

דירוג האשראי של הלקוח; )א( 

ייעוץ בדבר שיפור דירוג האשראי של הלקוח; )ב( 

הודעה על שינוי בדירוג האשראי של הלקוח או בנתוני האשראי לגביו  )ג( 
הכלולים במאגר 

פרק ה': הקמת מאגר לנתוני אשראי ומטרותיו

הקמת המאגר 
לנתוני אשראי 

 ומטרותיו

בנק ישראל יקים מאגר מידע שיכלול נתוני אשראי שהתקבלו ממקורות מידע 14   )א( 
לפי הוראות פרק ו'; נוסף על כך יכלול מאגר המידע נתונים לגבי בקשות לתיקון מידע 

שהוגשו לפי פרק ח' וכן נתונים לגבי פניות לקוח למאגר לפי החוק 

המאגר ישמש למטרות אלה, בלבד: )ב( 

מסירת נתוני אשראי ללשכות האשראי לגבי לקוח מסוים לשם עריכת   )1(
 דוח אשראי או חיווי אשראי לגבי אותו לקוח, בהתאם להוראות סימנים ב' ו–ג'

לפרק ז' או לשם מסירתם למיופה כוח בתמורה בהתאם להוראות סימן ה' לפרק 
האמור;

מסירה ללקוח של מידע לגביו, בהתאם להוראות סימן ד' לפרק ז';  )2(

יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לצורך ביצוע תפקידיו   )3(
לפי חוק בנק ישראל, בהתאם להוראות סעיף 42;

יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את לשכות האשראי לצורך פיתוח   )4(
מודלים סטטיסטיים הדרושים להן לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני 

אשראי, בהתאם להוראות סעיף 43 

ללקוח רשאית לשכת אשראי להציע את השירותים 
האלה: דירוג האשראי שלו כאמור לעיל, ייעוץ בדבר שיפור 
דירוג האשראי שלו וכן הודעה על שינוי בדירוג האשראי 
שלו או בנתוני האשראי הכלולים לגביו במאגר, אם יחפוץ 

בעדכון שוטף לגבי המידע המצוי במאגר לגביו 

את  לתת  אשראי  לשכת  רשאית  המוצע,  פי  על 
נתוני  בסיס  על  האשראי  לנותן  האמורים  השירותים 
דוח  של  עריכתו  לצורך  מהמאגר  שהתקבלו  האשראי 
המוצע,  ז'  בפרק  ב'  סימן  להוראות  בהתאם  אשראי, 
הקובעות באילו תנאים ניתן לבקש ולקבל דוח כאמור  אם 
לא מתקיימים התנאים האמורים, לא תהיה רשאית לשכת 
האשראי לבקש דוח אשראי ולא תהיה רשאית לתת את 

השירותים המתבססים על נתוני אשראי 

באופן דומה לא תוכל הלשכה לתת שירותים כאמור 
ללקוח, אם אותו לקוח לא ביקש דוח ריכוז נתונים  יובהר, 

שככל שמבקש השירות המתבסס על נתוני אשראי, קרי 
נותן האשראי או הלקוח, מחזיק בדוח אשראי או דוח ריכוז 
נתונים שקיבל לפי החוק המוצע, תוכל הלשכה לתת לו את 

השירותים האמורים על סמך הדוח שבידיו  

לסעיף 14)א( ו–)ב( ולסעיף 15  סעיפים 

כאמור, המודל שנבחר כמודל המתאים להפעלת  14 ו–15  

שיתוף בנתוני אשראי בישראל הוא המודל המעורב שבלבו 
הקמתו של מאגר ציבורי  להצעה להקים מאגר מרכזי אחד 
בבעלות ציבורית, שיופעל בידי בנק ישראל, הובילו, בין 

השאר, שיקולים של אבטחת מידע והגנת הפרטיות 

באבטחת  האתגר  כך  מידע  מאגרי  יותר  שיש  ככל 
המידע גדול יותר, ולכן המודל הפרטי כרוך בפגיעה גדולה 
לאבטחת  יותר  גדולים  סיכונים  ומעמיד  בפרטיות  יותר 
שהיו  לעלויות  גם  הדעת  ניתנה  זה,  בהקשר  המידע  
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לב  ובשים  האפשר  ככל  תמזער,  המאגר  את  שתשמש  הטכנולוגית  המערכת  )ג( 
לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הלקוחות ואת הסיכון 
לפגיעה באבטחת מידע שבמאגר, ותעוצב בהתייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 

לחוק הגנת הפרטיות 

המאגר ינוהל בידי עובד בנק ישראל שימנה הנגיד )להלן - מנהל המאגר( 15  מנהל המאגר

פרק ו': העברת מידע למאגר ושמירתו

העברת נתוני 
אשראי למאגר בידי 

מקורות המידע

מקורות המידע המפורטים להלן יעבירו למאגר נתוני אשראי לשם הכללתם 16   )א( 
במאגר:

כונס הנכסים הרשמי;  )1(

לשכות ההוצאה לפועל;  )2(

בנק ישראל;  )3(

לב  ובשים  האפשר  ככל  תמזער,  המאגר  את  שתשמש  הטכנולוגית  המערכת  )ג( 
לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הלקוחות ואת הסיכון 
לפגיעה באבטחת מידע שבמאגר, ותעוצב בהתייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 

לחוק הגנת הפרטיות 

מנהל המאגרהמאגר ינוהל בידי עובד בנק ישראל שימנה הנגיד )להלן - מנהל המאגר( 15  

פרק ו': העברת מידע למאגר ושמירתו

מקורות המידע המפורטים להלן יעבירו למאגר נתוני אשראי לשם הכללתם 16   )א( 
במאגר:

העברת נתוני 
אשראי למאגר בידי 

מקורות המידע

כונס הנכסים הרשמי;  )1(

לשכות ההוצאה לפועל;  )2(

בנק ישראל;  )3(

מוטלות על לשכות אשראי אם הן היו אלה שאוספות את 
המידע ממקורות המידע ושומרות אותו  עלויות ההשקעה 
של הלשכות בתחום אבטחת המידע במצב דברים כזה 
צפויות להיות גבוהות במידה משמעותית לעומת העלויות 
כאמור במצב שבו הלשכות רק משתמשות במידע המצוי 
שהיו  העלויות  לעניין  גם  נכון  האמור  הציבורי   במאגר 
נובעות מהאסדרה - המכבידה יותר - שהיתה נקבעת 
במצב זה, ובכלל זה התנאים לקבלת רישיון, וכן האסדרה 
במהלך הפעילות  אם כן, במצב שבו לשכות האשראי היו 
אוספות את המידע, עלויות ההקמה והתפעול שלהן היו 
משמעותיות באופן שעלול היה לפגוע בתמריץ של חברות 
נוספות להיכנס לשוק לשכות האשראי ולהשפיע לרעה על 

מתן השירותים ועל תחרות בשוק 

נוסף על כך, קיומו של מאגר מרכזי מקטין את החסם 
הטכנולוגי לכניסה של מתחרים חדשים לתחום לשכות 
בתורה  צפויה  האשראי  לשכות  בין  התחרות  האשראי  

לתרום לתחרות בין נותני האשראי 

כמו כן, קיומו של מאגר ציבורי מפחית את החשש 
מהפיכתו של שוק לשכות האשראי לשוק מונופוליסטי, 
האשראי  שוק  של  גודל  בסדר  בשווקים  רווח  חשש 

הקמעונאי הקיים בישראל  

מהטעמים המנויים לעיל, מוצע לקבוע שבנק ישראל 
יקים מאגר נתוני אשראי אשר ינוהל בידי עובד מעובדיו 
שימנה הנגיד )להלן - מנהל המאגר(  מחמת שיקולים של 
הגנת הפרטיות, מוצע להסדיר במפורט את אופן ניהול 
המאגר, הן באשר לסוגי המידע שייאספו ויישמרו בו, והן 
באשר למטרות שלשמן יהיה ניתן לעשות שימוש במידע 

הנאסף במאגר 

לגבי  אשראי  נתוני  המאגר  יכלול  בסעיף,  כמוצע 
לקוחות שהועברו בידי מקורות המידע לפי הוראות פרק 
ההסבר  בדברי  כאמור  כוללים,  אלה  נתונים  המוצע   ו' 
להגדרה "נתוני אשראי", גם נתונים לגבי בקשות של נותני 
אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוחות )בהתאם להוראות 

ז' המוצע( שגם הן, לפי מודלים מקובלים  סימן ב' לפרק 
בעולם, חלק מהמידע הנדרש לצורך הערכת סיכוני אשראי 
בקשות  לגבי  נתונים  במאגר  יישמרו  כן,  כמו  לקוח   של 
לתיקון מידע שהוגשו לפי פרק ח' המוצע וכן נתונים לגבי 

פניות אחרות של לקוח למאגר לפי החוק המוצע 

סעיף קטן )ב( המוצע קובע את המטרות שלשמן ניתן 
לעשות שימוש במידע הכלול במאגר  על פי המוצע ישמש 
המאגר למסירת נתוני אשראי ללשכות אשראי לגבי לקוח 
מסוים לשם עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי לגבי אותו 
לקוח, או למסירת נתוני אשראי כאמור ללשכות אשראי 
לשם מסירתם למיופה כוח בתמורה של הלקוח, וכן ישמש 
למסירה ללקוח של מידע לגביו  עוד ישמש המאגר, על 
פי המוצע, ליצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את 
בנק ישראל לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק ישראל, 
וכן ליצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את לשכות 
האשראי לצורך פיתוח מודלים סטטיסטיים הדרושים להן 

לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי  

לסעיף 14)ג(

בשל רגישות המידע הנאסף במאגר, נדרש לוודא כי 
המאגר יהיה מאובטח באופן הולם כך שתובטח, בין השאר, 
ההגנה על פרטיותם של הלקוחות שלגביהם נאסף המידע  
שתשמש  הטכנולוגית  המערכת  כי  לקבוע  מוצע  לפיכך 
לחלופות  לב  ובשים  האפשר,  ככל  תמזער  המאגר,  את 
טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של 
הלקוחות ואת הסיכון לפגיעה באבטחת מידע שבמאגר  
עיצוב המערכת הטכנולוגית בידי בנק ישראל ייעשה על 

פי המוצע בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע 

ייעשה  המאגר  אל  המידע  איסוף  כי  מוצע   סעיפים 
כברירת מחדל ולא על פי הסכמה של הלקוח    16 עד 20 
בישראל, האשראי  בשוק  הקיימים  לשחקנים   כללי 

המחזיקים היום במידע לגבי לקוחות, אין עניין   
לשתף מתחרים אחרים בשוק במידע שברשותם, ועל כן 
הם אינם מעוניינים בכך שהלקוחות ייתנו הסכמה לאיסוף 
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בית המשפט;  )4(

חברת תשתית ציבורית;  )5(

תאגיד בנקאי;  )6(

מנפיק כרטיס חיוב   )7(

זו לא התפתחה בישראל מערכת  מידע לגביהם  מסיבה 
רצונית של שיתוף בנתוני אשראי כפי שהתפתחה במדינות 

אחרות שאינן סובלות מריכוזיות בתחום הבנקאי 

במדינות שבהן איסוף נתוני אשראי מבוסס על רצון 
המשתתפים בשוק האשראי, נעשה איסוף המידע על בסיס 
ברירת מחדל בחוזים למתן אשראי ובחוזים אחרים, שלפיה 
איסוף המידע הוא תנאי למתן האשראי  העובדה שמדובר 
בחוזים אחידים מעוררת שאלות בדבר מודעות הלקוחות 
לנוסח החוזים ובדבר יכולת הבחירה שלהם במקרה שאינם 

מעוניינים לתת את הסכמתם לאיסוף המידע 

הקיימים  הקשיים  לאור  וכן  החוק,  מטרות  לאור 
במציאות המודרנית לעניין הסכמה ואופן קבלתה, מוצע 
באופן  אשראי  בנתוני  לשיתוף  שיביא  פתרון  להתוות 
זה  ולצד  בפרטיות,  הפגיעה  את  האפשר  ככל  שיצמצם 
יעצים את כוחו של הלקוח לשלוט במסירת המידע לגביו 

מהמאגר 

ברורה  השפעה  המחדל  ברירת  לעיצוב  כאמור, 
השגת  ולשם  לפיכך,  אשראי   בנתוני  השיתוף  היקף  על 
תכליות ההסדר, מוצע שאיסוף המידע ממקורות המידע 
את  שידרוש  מודל  שכן  הלקוחות,  הסכמת  בלא  ייעשה 
הסכמתו הפוזיטיבית של הלקוח להעברת המידע לא יביא, 
המקומי,  האשראי  שוק  לגבי  לעיל  הנזכרים  מהטעמים 
לשיתוף המצופה בנתוני אשראי  זאת ועוד, הלקוחות וכלל 
הציבור יפיקו תועלת מאיסוף המידע במאגר רק אם יצטבר 

בו מידע רב, לגבי כלל הלקוחות 

עוד יש לציין כי החוק הקיים אפשר ללקוחות לתת 
את הסכמתם מראש ללשכת אשראי לאיסוף נתוני אשראי 
לגביהם )ראו סעיף 18 לחוק הקיים(, ולמרות זאת, בפועל, 
רק מתי מעט הסכימו מרצונם שייאסף לגביהם מידע חיובי   

בפרטיות  הפגיעה  צמצום  ולשם  האמור,  אף  על 
ייכללו  לא  כי  לבקש  ללקוחות  לאפשר  מוצע  הלקוחות, 
נתונים על אודותיהם במאגר, כמפורט להלן בדברי ההסבר 

לסעיף 19 להצעת החוק 

אשראי נתוני  במאגר  ייאספו  המוצע,  פי  על   סעיף 16 
סוגי  את  לפרט  מוצע  מידע   מקורות  ממגוון   
מקורות המידע שהם, ורק הם, יעבירו מידע, בין בחובה ובין 
ברשות, למאגר  בנק ישראל רשאי לשמור במאגר המידע 
את נתוני האשראי שקיבל מהמקורות המפורטים בסעיף 
זה בלבד  סוגי המידע שיעבירו מקורות אלה ייקבעו על פי 

המוצע בידי שר המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר  

המוצע  החוק  לפי  הנאסף  המידע  היקף  כי  מוצע 
יהיה רחב, וזאת מתוך כוונה לסייע לשחקנים קטנים בשוק 
בישראל  הגדולים  לבנקים  במידע   מחסור  על  להתגבר 
מאגרי מידע גדולים ביותר, ובהעדר שיתוף בנתוני אשראי 
בהיקף המתקרב להיקף הנתונים שבידי הבנקים, היתרון 

העסקי שלהם בשוק האשראי צפוי להישמר 

סוגי המידע שיועברו למאגר בידי מקורות המידע 
עקרונות  בסיס  על  המשפטים  שר  בידי  כאמור  ייקבעו 
הסטנדרט הבין–לאומי הפומבי "מטרו Metro 2( "2( שהוא 
הפורמט הפומבי הסטנדרטי היחיד ונמצא בשימוש במדינות 
שונות  פורמט זה מקובל בשוק וקיימים ספקי תוכנה רבים 
המספקים פתרון ממוחשב לניהול לשכת אשראי על בסיס 
פורמט זה  על כן, צפוי כי השימוש בפורמט האמור יקצר 
את הזמן שיידרש להקמת המערכת לשיתוף בנתונים וכן 
יוריד את עלות הקמתה  כמו כן, שימוש בסטנדרט הבין–
בין– לשחקנים  הכניסה  חסמי  את  לצמצם  צפוי  לאומי 
לאומיים חדשים בישראל אשר פועלים כבר מחוץ לישראל 

מודלים  המשמשים  מידע  של  המרכזיים  הסוגים 
לדירוג אשראי צרכני הם, בין השאר, היסטוריית תשלומי 
חוב של הלקוח, קרי תשלומים ששולמו בזמן ותשלומים 
ששולמו באיחור או לא שולמו כלל, יתרת החוב הכולל 
של הלקוח, המנוצלת וזו שאינה מנוצלת, וכן תמהיל מוצרי 
האשראי בתיק הלקוח  בין סוגי המידע שעשויים להיות 
רלוונטיים ולהיקבע כאמור בתקנות בידי שר המשפטים, 
מצויים נתונים לגבי סוג מוצר האשראי, פרטי האשראי, 
של  תשלומים  היסטוריית  החשבון,  מצב  החשבון,  פרטי 
הלקוח, הערות מיוחדות, בין השאר בדבר חוב שסולק או 
נמחל, ומידע לגבי ערובות ובטוחות  לגבי חוב שבפיגור, 
הרי שלא יועבר מידע על חוב שלא חלפה לגביו תקופה 

מינימלית של 30 ימים ממועד תחילת הפיגור בתשלומו 

שוק האשראי הוא שוק דינמי, אשר עשויות לחול בו 
תמורות במהלך השנים, ובהתאם עשויים להשתנות גם 
סוגי נתוני האשראי שיידרשו לשם יישום מטרות החוק  כדי 
לאפשר את הגמישות הנדרשת בתחום זה, מוצע כאמור כי 
סוגי נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע ייקבעו בידי 
שר המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר  גם הוראות 
על  הממונה להורות  )ז( המוצע, המסמיך את  סעיף קטן 
אופן העברתם של נתוני אשראי למאגר וכן לקבוע הוראות 
מפורטות לעניין נתוני אשראי שיועברו, בכפוף לסוגי נתוני 
האשראי שנקבע שיועברו, נועדו לאפשר גמישות כאמור 
ולהבטיח כי יהיה ניתן לערוך את ההתאמות הנדרשות 

לצורך יישום מטרות החוק 
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נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע לפי סעיף קטן )א( יהיו מסוג שיקבע השר  )ב( 
בהסכמת הנגיד ושר האוצר, בכפוף להוראות אלה:

הנתונים שיעביר בנק ישראל יהיו נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל   )1(
או לקוח מוגבל חמור, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 11;

הנתונים שיעביר בית המשפט יהיו נתונים בדבר צו הגבלה שנתן לפי  )2( 
סעיף 7 לחוק החברות;

הנתונים שתעביר חברת תשתית ציבורית יהיו נתונים בדבר תשלומים בעד   )3(
צריכת חשמל או מים  

על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, רשאי השר, בהסכמת הנגיד ושר האוצר,  )ג( 
לקבוע כי מקור מידע מהמקורות המנויים בסעיף קטן )א( שמתקיימים לגביו תנאים 

שיקבע, לא יהיה חייב בהעברת נתוני אשראי למאגר  

מקור מוסמך רשאי להעביר למאגר נתוני אשראי מהסוג שיקבע השר, בהסכמת  )ד( 
הנגיד ושר האוצר, ורשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר, אם מצא כי יש צורך בכך 
לשם השגת מטרות חוק זה, לקבוע מקורות מידע נוספים שיהיו רשאים להעביר למאגר 

נתוני אשראי מהסוג שיקבע  

על אף הוראות סעיף קטן )ד(, רשאי השר לקבוע כי מקור ממקורות המידע המנויים  )ה( 
בסעיף הקטן האמור יהיה חייב להעביר נתוני אשראי למאגר, כאמור באותו סעיף קטן, 
ורשאי הנגיד, בהתייעצות עם השר, לקבוע כי מקור מידע כאמור שהיקף האשראי שהוא 

מעניק ללקוחות עולה על סכום שיקבע, יהיה חייב בהעברת נתוני אשראי כאמור  

נתוני האשראי שיעבירו מקורות המידע לפי סעיף קטן )א( יהיו מסוג שיקבע השר  )ב( 
בהסכמת הנגיד ושר האוצר, בכפוף להוראות אלה:

הנתונים שיעביר בנק ישראל יהיו נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל   )1(
או לקוח מוגבל חמור, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 11;

הנתונים שיעביר בית המשפט יהיו נתונים בדבר צו הגבלה שנתן לפי  )2( 
סעיף 7 לחוק החברות;

הנתונים שתעביר חברת תשתית ציבורית יהיו נתונים בדבר תשלומים בעד   )3(
צריכת חשמל או מים  

על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, רשאי השר, בהסכמת הנגיד ושר האוצר,  )ג( 
לקבוע כי מקור מידע מהמקורות המנויים בסעיף קטן )א( שמתקיימים לגביו תנאים 

שיקבע, לא יהיה חייב בהעברת נתוני אשראי למאגר  

מקור מוסמך רשאי להעביר למאגר נתוני אשראי מהסוג שיקבע השר, בהסכמת  )ד( 
הנגיד ושר האוצר, ורשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר, אם מצא כי יש צורך בכך 
לשם השגת מטרות חוק זה, לקבוע מקורות מידע נוספים שיהיו רשאים להעביר למאגר 

נתוני אשראי מהסוג שיקבע  

על אף הוראות סעיף קטן )ד(, רשאי השר לקבוע כי מקור ממקורות המידע המנויים  )ה( 
בסעיף הקטן האמור יהיה חייב להעביר נתוני אשראי למאגר, כאמור באותו סעיף קטן, 
ורשאי הנגיד, בהתייעצות עם השר, לקבוע כי מקור מידע כאמור שהיקף האשראי שהוא 

מעניק ללקוחות עולה על סכום שיקבע, יהיה חייב בהעברת נתוני אשראי כאמור  

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

סעיפים קטנים אלה מפרטים את מקורות המידע אשר 
מוצע לחייבם להעביר מידע למאגר נתוני האשראי, ואת 
נתוני האשראי שמקורות אלה יעבירו למאגר  מקורות אלה 
כוללים את מקורות המידע החייבים למסור מידע ללשכות 
ציבוריים  מידע  מקורות  הקיים:  החוק  לפי  גם  האשראי 
)כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל, בנק ישראל, 
בית המשפט( וכן תאגידים בנקאיים ומנפיקי כרטיסי חיוב 

כמו כן מוצע לכלול בין המקורות שיחויבו למסור 
מידע למאגר גם חברות תשתית ציבורית  חברת תשתית 
ציבורית היא, על פי הגדרתה המוצעת בסעיף 2 המוצע, 
הספקה  רישיון  בעל  או  חיוני  שירות  ספק  רישיון  בעל 
כהגדרתם בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, וכן חברה 
כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, או 
אלה  חברות  לתושביה   מים  המספקת  מקומית  רשות 
מחזיקות במידע רב לגבי אוכלוסיות שאינן נגישות לאשראי 
בנקאי או שנגישותן לאשראי כזה פחותה, ועל כן איסוף של 
מידע ממקורות בנקאיים לא יביא לצבירת מידע לגביהן 
במאגר, והן לא ייהנו מהתועלות שבקיומו של מאגר כזה 
לצורכי האשראי שלהן  בין האוכלוסיות האמורות ניתן 
למנות אוכלוסיות המודרות באופן מסורתי מאשראי וכן 
אוכלוסיות של צעירים שטרם צברו היסטוריית אשראי  
הטלת החובה על חברות אלה להעביר מידע למאגר נועדה 
להביא להרחבת המידע שבמאגר ולהפחתת התלות של 
הלקוחות במידע שבידי הבנקים  על אף שדרישה זו עלולה 

להטיל על חברות אלה עלויות, הרי שבמידע שיועבר גלום 
ערך של ממש לשיפור מצבן של אוכלוסיות בלא היסטוריה 

בנקאית, ולכן הכללתו במאגר חיונית  

כאמור לעיל, סוגי נתוני האשראי אשר יידרשו מקורות 
המידע להעביר למאגר נתוני האשראי ייקבעו בידי שר 
המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר  עם זאת, מוצע 
ישראל  בנק  המשפט,  בתי  לעניין  עצמו,  בחוק  להבהיר 
וחברות התשתית הציבורית, אילו נתונים יידרשו גופים 

אלה להעביר  

לסעיף קטן )ג(

מוצע להעניק לשר המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר 
האוצר, את הסמכות לפטור מקור מידע שמתקיימים לגביו 
העברת  מחובת  המשפטים,  שר  שקבע  מסוימים  תנאים 
מידע למאגר  כך, למשל, אם מצא השר כי אין הצדקה 
להטיל חובה כאמור על אותו מקור מידע, או שיש שיקולים 

שבטובת הציבור המצדיקים מתן פטור כאמור   

לסעיפים קטנים )ד( ו–)ה(

הם  אם  רשאים,  מוסמכים  מקורות  המוצע,  פי  על 
אשראי  נתוני  להעביר  המוצע,  החוק  בתנאי  עומדים 
לקבוע  המשפטים  שר  את  להסמיך  מוצע  עוד  למאגר  
מוסמך  מקור  בהגדרת  נכללים  שאינם  נוספים,  מקורות 
2 להצעת החוק(, שיהיו  )ראו לעיל דברי ההסבר לסעיף 
אילו  לקבוע  וכן  למאגר,  אשראי  נתוני  להעביר  רשאים 

ס"ח התשמ"א, עמ' 136   11
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מקור מידע ינקוט אמצעים סבירים להבטחת הדיוק והמהימנות של נתוני האשראי  )ו( 
שהוא מעביר למאגר לפי סעיף זה; הממונה רשאי להורות על אמצעים להבטחת הדיוק 

והמהימנות כאמור 

והמועד  זה  סעיף  לפי  למאגר  אשראי  נתוני  העברת  אופן  על  יורה  הממונה  )ז( 
להעברתם, ורשאי הוא לקבוע הוראות מפורטות לעניין נתוני האשראי שיועברו בכפוף 

לסוגי נתוני האשראי שקבע השר לפי סעיפים קטנים )ב( ו–)ד( 

הגבלה על העברת 
נתוני אשראי למאגר

הממונה רשאי לאסור או להגביל העברת נתוני אשראי למאגר בידי מקור מידע, אם 17  
סבר כי הדבר דרוש לשם שמירה על מטרות חוק זה ובהתקיים נסיבות חריגות שיורה  

שמירת נתוני 
האשראי במאגר

בנק ישראל ישמור במאגר את נתוני האשראי שהועברו למאגר ממקורות המידע 18   )א( 
לפי סעיף 16 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי בנק ישראל שלא לשמור במאגר נתוני אשראי  )ב( 
שהועברו ממקור מידע מסוים, אם מצא כי מקור המידע לא נקט אמצעים סבירים 
להבטחת הדיוק והמהימנות של נתוני האשראי בהתאם להוראות סעיף 16)ו( או שלא 
נקט אמצעים לאבטחת המידע בהתאם להוראות לפי סעיף 57 או אם התקיימו נסיבות 

חריגות אחרות שהורה הממונה  

נתונים יעבירו, וזאת אם מצא כי הדבר נדרש לשם השגת 
מטרות החוק 

ככלל, יוכלו המקורות המוסמכים, והמקורות הנוספים 
שקבע שר המשפטים, אם קבע, להעביר את המידע למאגר 
באופן רצוני  ואולם בסעיף קטן )ה( מוצע לקבוע כי שר 
המשפטים יוכל לחייב גם את המקורות האמורים בהעברת 
מידע למאגר  כמו כן, מוצע כי נגיד בנק ישראל יהיה מוסמך 
לקבוע כי מקור מידע מהמקורות האמורים, המעניק אשראי 
ללקוחות בהיקף העולה על היקף שקבע הנגיד, יחויב גם כן 

בהעברת מידע למאגר 

העברת נתוני אשראי ממקורות המידע למאגר נתוני 
האשראי היא הבסיס לקיומו של המאגר ולשיתוף בנתוני 
אשראי, ובהעדרה, לא יהיה ניתן לקיים את החוק המוצע 
כנדרש  מאחר שהרכב השחקנים המעניקים אשראי והיקף 
האשראי שהם מעניקים, עשויים להשתנות במהלך השנים, 
נדרשת גמישות ביחס לסוגי מקורות מידע שתוטל עליהם 
חובה למסור מידע למאגר נתוני האשראי, ומכאן הסמכויות 
)ה(  שמוצע להקנות לשר המשפטים ולנגיד, בסעיף קטן 

המוצע 

לסעיף קטן )ו(

הדיוק והמהימנות של המידע המועבר ממקור המידע 
למאגר הכרחיים לשם הגנה על זכויותיהם של הלקוחות 
ולשם קיום מטרות המאגר  על כן, מוצע לחייב את מקורות 
המידע לנקוט אמצעים סבירים להבטחת הדיוק והמהימנות 
של נתוני האשראי שהם מוסרים למאגר  אמצעים אלה 
כי  להבטיח  הננקטות  הפעולות  את  השאר,  בין  כוללים, 
הוא  וכי  נתבקש,  שלגביו  לקוח  לאותו  מתייחס  המידע 
אינו חסר או שגוי, וכן כי אופן התנהלותו של מקור המידע 
מבטיח ככל האפשר את מהימנות המידע )למשל, העובדה 

שהרישום מתבצע מיד עם החיוב והמערכות הטכנולוגיות 
עומדות בסטנדרטים הנדרשים( 

על  להורות  הממונה  את  להסמיך  מוצע  כן  כמו 
האמצעים שמקור מידע המעביר מידע למאגר חייב לנקוט 
כדי להבטיח את הדיוק והמהימנות של המידע שהוא מעביר   

לסעיף קטן )ז(

מוצע  המאגר,  תפעול  על  מופקד  שהממונה  מאחר 
עליהם  אופן  באיזה  המידע  למקורות  להורות  להסמיכו 
מועדים  ובאילו  למאגר,  האשראי  נתוני  את  להעביר 
להעבירם  כמו כן, מוצע כי הממונה יוכל לקבוע הוראות 
בנוגע לפרטי המידע שיועברו למאגר, זאת בכפוף לסוגי 
נתוני האשראי שיקבע שר המשפטים לפי הוראות סעיף 

קטן )ב( המוצע   

יעבירו  המוצע,   16 סעיף  הוראות  לפי  כאמור,   סעיפים 
מקורות המידע, או יהיו רשאים להעביר, מידע   17 ו–18 
למאגר נתוני האשראי  עם זאת, מוצע להקנות   
ההסדר,  על  הפיקוח  על  המופקד  הגורם  בתור  לממונה, 
אף  על  יוכל,  לא  מסוים  מידע  מקור  כי  להחליט  סמכות 
הוראות סעיף 16 האמור, להתחבר למאגר  מתן הסמכות 
כאמור לממונה תבטיח כי הוא יוכל למנוע חיבור למאגר או 
להגביל חיבור כאמור, אם סבר כי הדבר דרוש לשם שמירה 
על מטרות החוק המוצע ובהתקיים נסיבות חריגות שיורה  
יצוין בהקשר זה כי הממונה ישקול להפעיל את סמכותו, 
למשל, אם מצא כי מקור מידע אינו מקיים את התנאים 
המתאימים להתחברות למאגר, בין השאר משיקולים של 
אבטחת מידע, או אם מצא כי המידע שבידי אותו מקור 

אינו תורם למאגר 

באופן דומה, קובע סעיף 18 המוצע כי בנק ישראל 
ישמור את הנתונים שהועברו במאגר  עם זאת, אם סבור 
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 בקשת לקוח
 לאי–הכללת

  נתוני אשראי
לגביו במאגר

לקוח רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני האשראי לגביו לא ייכללו במאגר )בסעיף 19   )א( 
זה - בקשה לאי–הכללת נתונים(  

הגיש לקוח בקשה לאי–הכללת נתונים, לא ישמור בנק ישראל נתוני אשראי לגבי  )ב( 
אותו לקוח שיעברו למאגר אחרי מועד הגשת הבקשה, וימחק מהמאגר את הפרטים 
המזהים של הלקוח הכלולים בנתוני האשראי לגביו שבמאגר במועד הגשת הבקשה, 
 למעט פרטים מזהים כאמור הכלולים בנתוני אשראי שנמסרו ללשכת אשראי לפי

ז' לפני המועד האמור, שיישמרו במאגר לצורך תיעוד בלבד; מחיקת הפרטים  פרק 
המזהים לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר בין נתוני האשראי 

שמהם נמחקו הפרטים המזהים לבין הלקוח 

ביקש הלקוח מבנק ישראל לחזור בו מבקשה לאי–הכללת נתונים, ישמור בנק  )ג( 
ישראל במאגר את נתוני האשראי לגבי הלקוח שיעברו למאגר לאחר המועד שבו ביקש 

כאמור  

ביקשה לשכת אשראי מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי מהמאגר לגבי לקוח  )ד( 
מסוים, ואין במאגר נתוני אשראי לגבי הלקוח בשל בקשה לאי–הכללת נתונים שהגיש, 
יודיע על כך בנק ישראל ללשכת האשראי, והלשכה תיידע את המשתמש בנתוני 

האשראי בדבר 

לקוח רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני האשראי לגביו לא ייכללו במאגר )בסעיף 19   )א( 
זה - בקשה לאי–הכללת נתונים(  

 בקשת לקוח
 לאי–הכללת

  נתוני אשראי
לגביו במאגר הגיש לקוח בקשה לאי–הכללת נתונים, לא ישמור בנק ישראל נתוני אשראי לגבי  )ב( 

אותו לקוח שיעברו למאגר אחרי מועד הגשת הבקשה, וימחק מהמאגר את הפרטים 
המזהים של הלקוח הכלולים בנתוני האשראי לגביו שבמאגר במועד הגשת הבקשה, 
 למעט פרטים מזהים כאמור הכלולים בנתוני אשראי שנמסרו ללשכת אשראי לפי

ז' לפני המועד האמור, שיישמרו במאגר לצורך תיעוד בלבד; מחיקת הפרטים  פרק 
המזהים לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר בין נתוני האשראי 

שמהם נמחקו הפרטים המזהים לבין הלקוח 

ביקש הלקוח מבנק ישראל לחזור בו מבקשה לאי–הכללת נתונים, ישמור בנק  )ג( 
ישראל במאגר את נתוני האשראי לגבי הלקוח שיעברו למאגר לאחר המועד שבו ביקש 

כאמור  

ביקשה לשכת אשראי מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי מהמאגר לגבי לקוח  )ד( 
מסוים, ואין במאגר נתוני אשראי לגבי הלקוח בשל בקשה לאי–הכללת נתונים שהגיש, 
יודיע על כך בנק ישראל ללשכת האשראי, והלשכה תיידע את המשתמש בנתוני 

האשראי בדבר 

בנק ישראל שמקור המידע לא נקט את האמצעים הנדרשים 
לשם הבטחת הדיוק והמהימנות של המידע או אבטחתו, 
רשאי הוא שלא לשמור את אותו מידע במאגר המידע  
זאת, כדי לשמור על ביטחון המידע המצוי במאגר וכן על 

רמת הדיוק והמהימנות שלו 

מאחר שעשויות להיות נסיבות נוספות המצדיקות 
את הימנעותו של בנק ישראל משמירת המידע המועבר 
אליו בידי מקורות המידע במאגר נתוני האשראי, מוצע 
להסמיך את הממונה להורות על נסיבות חריגות נוספות 
אשר בהתקיימן לא ישמור בנק ישראל את המידע במאגר  
כך למשל, במקרה שבו הועבר למאגר מידע על לקוח שאינו 

כלול בסוגי המידע שרשאי מקור מידע להעביר 

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( סעיף 19 

כאמור, על פי ההסדר המוצע, איסוף המידע   
לגבי לקוח אינו מצריך את הסכמתו, ואולם מסירת מידע  
על אודותיו לאחר, במסגרת דוח אשראי, תוכל להיעשות 

רק אם נתן את הסכמתו למסירת מידע כאמור 

חרף זאת, במטרה לאפשר ללקוח לממש את זכותו 
לפרטיות במקרה שבו הוא אינו מעוניין שייאספו נתוני 
אשראי לגביו במאגר, מוצע כי לקוח יהיה רשאי להגיש 
לגביו  אשראי  נתוני  ייכללו  שלא  בקשה  ישראל  לבנק 
במאגר )להלן - בקשה לאי–הכללת נתונים(  מוצע כי אם 
הגיש הלקוח בקשה כאמור, ימחק בנק ישראל את נתוניו 
אצלו,  השמורים  האשראי  מנתוני  הלקוח  של  המזהים 
באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר בין נתוני האשראי לבין 
הלקוח  שמירתו של מידע לא מזוהה, שלא ניתן לקשר בינו 
לבין הלקוח שביקש כאמור, נדרשת לשם ביצוע בדיקות 
סטטיסטיות בנוגע לקבוצת הלקוחות שהגישו בקשה לאי– 
הכללת נתונים והערכת השלכות יציאתם של לקוחות אלה 

מהמאגר על מהימנות המידע שבמאגר  

הבקשה הגשת  טרם  שבו  במקרה  כך,  על  נוסף    
לאי–הכללת נתונים בידי לקוח, נמסרו לגבי אותו לקוח 
נתוני אשראי לפי פרק ז' המוצע )לבקשת לשכת אשראי(, 
הרי שבנק ישראל יוכל לשמור במאגר את נתוני האשראי 
האמורים, לרבות פרטיו המזהים של הלקוח, לצורכי תיעוד 

בלבד )ראו דברי הסבר לסעיף 20 להצעת החוק(  

לסעיף קטן )ג(

על פי המוצע, זכאי לקוח לבקש מבנק ישראל לחזור 
בו מבקשה לאי–הכללת נתונים, ואם עשה כן, ישמור בנק 
ישראל את נתוני האשראי לגבי הלקוח שהועברו למאגר 
לאחר שביקש כאמור  מאחר שנתוני האשראי לגבי לקוח 
שחזר בו מבקשתו כאמור ישובו וייאספו רק מעת שחזר בו, 
הרי שהיקף המידע הנתון לשם הערכת מוניטין האשראי 

של אותו לקוח יהיה מוגבל למשך תקופה מסוימת 

לסעיפים קטנים )ד( עד )ו( 

בלקוח  לפגוע  צפויה  לקוח  לגבי  מידע  אי–הכללת 
לבקש  שבבואו  מאחר  מידע,  לגביו  ייכלל  שלא  שביקש 
אשראי לא יהיו לגביו נתונים שנאספו, ואם יבקש לחזור בו 
מבקשתו לא תהיה לגביו במאגר היסטוריית נתוני אשראי 

לגבי התקופה שבה בקשתו חלה 

מוצע כי במקרה שבו נמסרו לגבי לקוח נתוני אשראי 
המפורסמים על פי דין או נתוני אשראי אחרים שקבע שר 
המשפטים, המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו 
עומד בפירעון התשלומים שבהם התחייב, לא יהיה הלקוח 
זכאי להגיש בקשה לאי–הכללת נתונים, ואם הגיש בקשה 
כאמור, ישוב בנק ישראל לשמור במאגר את כל המידע 
לגביו, על אף בקשתו  הגבלה זו על האפשרות להגיש בקשה 
לאי–הכללת נתונים תחול למשך חמש שנים מעת שהועברו 
הנתונים האמורים למאגר )להלן - תקופת ההגבלה(  הטעם 
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על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( -  )ה( 

הועברו למאגר, בידי מקור מידע, נתוני אשראי המפורסמים על פי דין או   )1(
נתוני אשראי אחרים שקבע השר, בהסכמת הנגיד, המעידים באופן מובהק על כך 
שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב )בסעיף קטן זה - נתונים 
בדבר אי–פירעון(, לא יהיה הלקוח זכאי להגיש בקשה לאי–הכללת נתונים עד תום 

חמש שנים ממועד העברת הנתונים כאמור )בסעיף קטן זה - תקופת ההגבלה(;

הועברו למאגר, בידי מקור מידע, נתונים בדבר אי–פירעון, לאחר שהלקוח   )2(
הגיש בקשה לאי–הכללת נתונים, ישמור בנק ישראל במאגר, ממועד העברת 
הנתונים כאמור למאגר ואילך, על אף הגשת הבקשה, את כל נתוני האשראי 
לגבי הלקוח שיועברו למאגר; בתום תקופת ההגבלה יהיה רשאי הלקוח לחזור 

ולהגיש בקשה לאי–הכללת נתונים 

חלות לגבי לקוח הוראות סעיף קטן )ה(, יידע בנק ישראל את הלקוח על כך וכן  )ו( 
יודיע לו, בתום תקופת ההגבלה, על זכותו לחזור ולהגיש בקשה לאי–הכללת נתונים 

בקשות לקוח לפי סעיף זה יוגשו באופן שיקבע הנגיד  )ז( 

תקופת החזקת מידע 
במאגר

בנק ישראל ישמור את המידע שבמאגר המפורט בסעיף 14)א(, לתקופה של 12 20   )א( 
שנים מהמועד שבו הועבר למאגר; חלפו חמש שנים מהמועד האמור, תיעשה השמירה 

ביתרת התקופה לצורך תיעוד בלבד )בסעיף זה - תקופת התיעוד( 

לשכת אשראי, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה רשאים לקבל  )ב( 
)א(, את הנתונים השמורים  12 השנים האמורה בסעיף קטן  מבנק ישראל, בתקופת 
במאגר כאמור בסעיף קטן )א(, שנמסרו להם בעבר לפי סימנים ב' עד ה' לפרק ז', ובלבד 
שהנתונים דרושים להם לצורך הליך משפטי, לצורך בקרה או פיקוח או לצרכים אחרים 
שיקבע השר; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לקבל את הנתונים 

האמורים לפי סימן ד' לפרק ז' 

להסדר המוצע הוא, שסביר להניח כי לקוח שנאסף לגביו 
מידע כזה, לא יוכל לקבל אשראי, ואם לא יהיו לגביו נתוני 
אשראי אחרים שעשויים להיטיב את מצבו, הרי שעלול 

להיגרם לו נזק למשך תקופה לא מבוטלת 

בסעיף קטן )ו( מוצע לקבוע כי אם התקיימו לגבי לקוח 
הנסיבות המיוחדות כאמור בסעיף קטן )ה( המוצע, ובנק 
ישראל חזר לשמור מידע לגביו במאגר, יידע בנק ישראל את 
הלקוח על כך, וכן יידע אותו, בתום תקופת ההגבלה, על 

כך שהוא זכאי לשוב ולהגיש בקשה לאי–הכללת נתונים 

לפי סעיף קטן )ד( המוצע, בנסיבות שבהן הגיש לקוח 
בקשה לאי–הכללת נתונים, והתבקשו לגביו נתוני אשראי 
ללשכת  ישראל  בנק  כך  על  יודיע  אשראי,  לשכת  בידי 

האשראי, והיא תודיע על כך למשתמש בנתוני אשראי  

לסעיף קטן )ז(

מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע כיצד יוגשו בקשות 
לאי–הכללת נתונים על פי החוק המוצע 

מוצע לקבוע את התקופה שבמהלכה על בנק  סעיף 20 
ישראל לשמור במאגר את המידע שנמסר לו    
מוצע כי הבנק ישמור את המידע לתקופה של 12 שנים 
מהמועד שבו הועבר המידע למאגר  ואולם מוצע כי לאחר 

חמש שנים מאותו מועד, תיעשה השמירה לצורך תיעוד 
בלבד, כאמור בסעיף 19)ב( המוצע 

אשראי  נתוני  שמירת  על  מגבלות  שקיימות  מאחר 
שנמסרו מהמאגר, ומאחר שהגורמים הרשאים לקבל מידע 
תקופה  בחלוף  הנתונים  את  למחוק  נדרשים  מהמאגר 
קצרה )לעניין התקופות שבמהלכן מותר ללשכת אשראי 
או למיופה כוח בתמורה להחזיק בנתוני אשראי שקיבלו 
מהמאגר ראו דברי ההסבר לסעיף 47 להצעת החוק(, מוצע 
לצורכי  נוספת  לתקופה  הנתונים  את  ישמור  שהמאגר 

תיעוד 

את זכותם של לשכת  )ב( מוצע לקבוע  קטן  בסעיף 
אשראי, משתמש בנתוני אשראי ומיופה כוח בתמורה לקבל 
שמדובר  ובלבד  במאגר,  השמורים  נתונים  ישראל  מבנק 
בנתונים שנמסרו להם בעבר לצורך עריכת דוח אשראי או 
חיווי אשראי או במסגרת דוח ריכוז נתונים, לפי העניין, 
ושהנתונים דרושים להם לצורכי הליך משפטי, ביקורת או 
פיקוח של המפקח הממונה על פעילותם או לצרכים אחרים 
שקבע השר  מוצע להבהיר כי ללקוח שמורה הזכות לקבל 
את הנתונים השמורים במאגר במהלך התקופה האמורה 
במסגרת דוח ריכוז נתונים, באמצעות לשכת אשראי )לפי 

סעיף 37 המוצע( 
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בתום תקופת התיעוד, ימחק בנק ישראל מהמאגר את הפרטים המזהים של הלקוח  )ג( 
המתייחסים למידע שחלפה לגביו התקופה האמורה, באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר 

בין המידע האמור לבין הלקוח 

פרק ז': גישה למידע שבמאגר והשימושים במידע

סימן א': הוראות כלליות

מסירת מידע 
מהמאגר 

לא יימסר מידע מהמאגר ולא תהיה גישה למידע כאמור אלא לגורמים המפורטים 21  
בפרק זה, לשימושים כמפורט בו, ובהתאם להוראותיו 

מי שקיבל נתוני אשראי הכלולים במאגר, לפי הוראות פרק זה, יעשה בהם שימוש 22  ייחוד השימוש  )א( 
רק למטרה שלשמה התבקשו 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאית לשכת אשראי לעשות שימוש בנתוני אשראי  )ב( 
שקיבלה לצורך עריכת דוח אשראי, גם לצורך מתן שירותים המתבססים על נתוני 

אשראי 

סימן ב': דוח אשראי

בקשת נותן אשראי 
לקבל דוח אשראי 

 מלשכת אשראי

נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי 23  
לגבי אותו לקוח הכלולים במאגר, לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח, לשם 
הבטחת קיום תנאי העסקה או לשם קביעת רמת הסיכון הנובעת מהאשראי המצרפי 
שנתן לכלל לקוחותיו או לחלק מהם, ובלבד שמתקיימים התנאים להעברת נתונים 

לצורך דוח אשראי כמשמעותם בסעיף 26 

בקשת לשכת אשראי 
לקבל נתוני אשראי 

מהמאגר לצורך דוח 
אשראי

הוגשה ללשכת אשראי בקשה לקבל דוח אשראי לגבי לקוח, כאמור בסעיף 23, ונוכחה 24  
הלשכה כי מתקיימים התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי כמשמעותם בסעיף 
26, רשאית היא, לצורך עריכת הדוח, לבקש מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי לגבי אותו 

לקוח, הכלולים במאגר 

מסירת נתוני אשראי 
מהמאגר לצורך דוח 

אשראי 

נוכח בנק ישראל כי מתקיימים התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי כמשמעותם 25  
בסעיף 26, ימסור ללשכת אשראי, בהתאם לבקשתה שהוגשה לפי סעיף 24, נתוני אשראי 

לגבי הלקוח, הכלולים במאגר 

תנאים להעברת 
נתוני אשראי לצורך 

דוח אשראי

לא יועברו נתוני אשראי לגבי לקוח לפי הוראות סימן זה מהמאגר ללשכת אשראי 26   )א( 
ומלשכת אשראי לנותן אשראי, אלא אם כן מתקיימים כל אלה )בסעיף זה - התנאים 

להעברת נתונים לצורך דוח אשראי(:

בתום תקופת התיעוד, ימחק בנק ישראל מהמאגר את הפרטים המזהים של הלקוח  )ג( 
המתייחסים למידע שחלפה לגביו התקופה האמורה, באופן שלא יהיה ניתן עוד לקשר 

בין המידע האמור לבין הלקוח 

פרק ז': גישה למידע שבמאגר והשימושים במידע

סימן א': הוראות כלליות

לא יימסר מידע מהמאגר ולא תהיה גישה למידע כאמור אלא לגורמים המפורטים 21  
בפרק זה, לשימושים כמפורט בו, ובהתאם להוראותיו 

מסירת מידע 
מהמאגר 

מי שקיבל נתוני אשראי הכלולים במאגר, לפי הוראות פרק זה, יעשה בהם שימוש 22   )א( 
רק למטרה שלשמה התבקשו 

ייחוד השימוש 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאית לשכת אשראי לעשות שימוש בנתוני אשראי  )ב( 
שקיבלה לצורך עריכת דוח אשראי, גם לצורך מתן שירותים המתבססים על נתוני 

אשראי 

סימן ב': דוח אשראי

נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל דוח אשראי לגבי לקוח ובו נתוני אשראי 23  
לגבי אותו לקוח הכלולים במאגר, לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח, לשם 
הבטחת קיום תנאי העסקה או לשם קביעת רמת הסיכון הנובעת מהאשראי המצרפי 
שנתן לכלל לקוחותיו או לחלק מהם, ובלבד שמתקיימים התנאים להעברת נתונים 

לצורך דוח אשראי כמשמעותם בסעיף 26 

בקשת נותן אשראי 
לקבל דוח אשראי 

 מלשכת אשראי

הוגשה ללשכת אשראי בקשה לקבל דוח אשראי לגבי לקוח, כאמור בסעיף 23, ונוכחה 24  
הלשכה כי מתקיימים התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי כמשמעותם בסעיף 
26, רשאית היא, לצורך עריכת הדוח, לבקש מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי לגבי אותו 

לקוח, הכלולים במאגר 

בקשת לשכת 
אשראי לקבל נתוני 

אשראי מהמאגר 
לצורך דוח אשראי

נוכח בנק ישראל כי מתקיימים התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי כמשמעותם 25  
בסעיף 26, ימסור ללשכת אשראי, בהתאם לבקשתה שהוגשה לפי סעיף 24, נתוני אשראי 

לגבי הלקוח, הכלולים במאגר 

מסירת נתוני 
אשראי מהמאגר 

לצורך דוח אשראי 

לא יועברו נתוני אשראי לגבי לקוח לפי הוראות סימן זה מהמאגר ללשכת אשראי 26   )א( 
ומלשכת אשראי לנותן אשראי, אלא אם כן מתקיימים כל אלה )בסעיף זה - התנאים 

להעברת נתונים לצורך דוח אשראי(:

תנאים להעברת 
נתוני אשראי 

לצורך דוח אשראי

בסעיף קטן )ג( מוצע לקבוע כי בתום תקופת התיעוד 
ימחק בנק ישראל את הפרטים המזהים של הלקוח, כך 
שהמידע שחלפה לגביו תקופת התיעוד יהיה לא מזוהה, 
ולא יהיה ניתן לקשר עוד בין המידע לבין הלקוח  את המידע 

הלא מזוהה יוכל בנק ישראל לשמור לתקופה נוספת 

ז' המוצע עניינו בגישה למידע שבמאגר  פרק   סעיף 21 
והשימושים במידע  מוצע, לאור הפגיעה בזכות   
מסירת  תיעשה  כיצד  מפורטת  בצורה  לקבוע  לפרטיות, 
להשתמש  שרשאים  הגורמים  מיהם  מהמאגר,  המידע 
הגורמים  רשאים  שאותם  השימושים  ומהם  במידע 

האמורים לעשות במידע והתנאים לשימוש במידע 

את משלימה  זה  בסעיף  המוצעת  ההוראה   סעיף 22 
מסירת  לעניין   21 בסעיף  המוצעת  ההוראה    

מידע מהמאגר, ומטילה חובה על מי שקיבל נתוני אשראי 
שלשמה  למטרה  רק  שימוש  בהם  לעשות  מהמאגר, 
התבקשו  עם זאת, לאור הרצון לאפשר ללשכות האשראי 
לתת שירותים המתבססים על נתוני אשראי )כאמור בדברי 
13 להצעת החוק(, מוצע להחריג לשכות  ההסבר לסעיף 
אלה מהוראת ייחוד השימוש המוצעת, ולקבוע כי הן יהיו 
רשאיות לעשות שימוש בנתוני האשראי שקיבלו לצורך 

עריכת דוח אשראי, גם לצורך מתן שירותים כאמור  

 סעיפים   סימן ב' לפרק ז' המוצע עניינו במסירת נתוני 
 23 עד 26     אשראי בידי לשכת אשראי, לנותן אשראי, בצורה 

   של דוח אשראי 

סעיף 23 המוצע קובע את התנאים שבהתקיימם רשאי 
נותן אשראי לבקש מלשכת האשראי דוח אשראי לגבי לקוח  
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נתוני האשראי דרושים לנותן האשראי לשם התקשרות בעסקת אשראי   )1(
עם אותו לקוח, לשם הבטחת קיום תנאי העסקה או לשם קביעת רמת הסיכון 

הנובעת מהאשראי המצרפי שנתן לכלל לקוחותיו או לחלק מהם;

נותן האשראי הוא מקור מידע המעביר נתוני אשראי למאגר לפי פרק ו' או   )2(
שהתחייב להעביר, באופן שהורה הממונה, נתוני אשראי כאמור;

נותן האשראי אינו נותן אשראי בסיכון נמוך; לעניין זה, "נותן אשראי בסיכון   )3(
נמוך" - עוסק הנותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות, לתקופות קצרות או 

בסכומים נמוכים, כפי שיקבע השר;

במאגר  הכלולים  שנתוני האשראי לגביו  לכך  הלקוח נתן את הסכמתו   )4(
יימסרו ללשכת אשראי לצורך עריכת דוח אשראי ושהדוח יימסר לנותן האשראי; 
תעמוד  והיא  מסוימת  אשראי  עסקת  לגבי  רק  תינתן  כאמור  הלקוח  הסכמת 

בתוקפה לכל המאוחר עד למועד סיום עסקת האשראי 

על אף הוראות סעיף קטן )א()2( רשאי השר לקבוע, בהסכמת הנגיד, כי נותן אשראי,  )ב( 
מסוג שיקבע, יהיה רשאי לבקש דוח אשראי מלשכת האשראי אף שאינו מעביר או 

מתחייב להעביר נתוני אשראי למאגר  

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה בידי הלקוח כאמור בסעיף  )ג( 
קטן )א()4( ולעניין אופן הוכחת קיומם של התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי 

מעבר לכך שמי שרשאי לבקש את הדוח הוא רק נותן אשראי, 
מוצע כי הוא יהיה רשאי לעשות כן רק לכמה מטרות: לשם 
התקשרות בעסקת אשראי עם הלקוח - כלומר לשם עצם 
קבלת ההחלטה על ההתקשרות וקביעת תנאיה, כגון גובה 
האשראי ומחירו; לשם הבטחת קיום תנאי עסקה שלו עם 
הלקוח; או לשם קביעת רמת הסיכון הנובעת מהאשראי 

המצרפי שנתן לכלל לקוחותיו או לחלק מהם 

נתוני  להעברת  התנאים  שיתקיימו  נדרש  כן  כמו 
אשראי לגבי לקוח לצורך דוח אשראי, מהמאגר ללשכת 
 26 בסעיף  הקבועים  אשראי,  לנותן  ומהלשכה  אשראי, 
המוצע  לפי אותו סעיף, מותנית העברת המידע כאמור 
נתוני  שמעביר  מידע  מקור  הוא  האשראי  שנותן  בכך 
אשראי למאגר או שהתחייב להעביר נתוני אשראי למאגר, 
בסיכון  אשראי  נותן  אינו  והוא  הממונה,  שהורה  באופן 
נמוך כהגדרתו באותו סעיף  תנאי נוסף להעברת המידע 
האשראי  שנתוני  לכך  הסכמתו  את  נתן  שהלקוח  הוא 
לגביו יימסרו ללשכת האשראי לצורך עריכת דוח אשראי 

ושהדוח יימסר לנותן האשראי  

לעיל,  המתואר  ההסדר  שבבסיס  ההדדיות  עיקרון 
אשר  אשראי  נותן  שרק  הוא  המוצע,   23 בסעיף  המעוגן 
יוכל  מידע(  להעביר  התחייב  )או  למאגר  מידע  מעביר 
מי  שרק  מבטיח  זה  עיקרון  שבמאגר   מהמידע  ליהנות 
ממנו  לקבל  זכאי  יהיה  למאגר  רלוונטי  במידע  שמחזיק 
משימוש  החשש  את  ניכרת  בצורה  מצמצם  וכך  מידע, 
לרעה במידע שבמאגר  כמו כן, יוצר ההסדר המוצע תמריץ 
את  להעביר  מתאים,  מידע  בידם  אשר  אשראי  לנותני 
המידע למאגר וכך להרחיב את המידע שבמאגר ולהעשיר 
אותו, כך שהמאגר יהיה מהימן יותר והמודלים לדירוג 

אשראי שייבנו על בסיס המידע שבו - מדויקים יותר 

אשראי  נתוני  להעביר  התחייבות  בדבר  החלופה 
באופן שהורה הממונה )ראו סעיף 26)א()2( המוצע( נועדה 
לאפשר לנותני אשראי חדשים להתחייב, באופן שיורה 
לאחר  בעתיד  אשראי  נתוני  שיעבירו  כך  על  הממונה, 
שיצברו נתונים כאלה או שהיקפי הפעילות שלהם יצדיקו 

את הטלת החובה האמורה 

על אף האמור מוצע, בסעיף 26)ב( המוצע, להסמיך 
אשראי מסוג  את השר לקבוע, בהסכמת הנגיד, כי נותן 
שיקבע יהיה רשאי לבקש דוח אשראי מלשכת אשראי על 
אף שאינו מעביר או מתחייב להעביר נתוני אשראי למאגר  
סעיף זה מבקש להקנות גמישות מסוימת להסדר, ולאפשר 
לשר המשפטים, במקרה הצורך, לפטור נותן אשראי מחובת 

ההדדיות 

26)א()4(  בסעיף  לקבוע,  שמוצע  אחר  חשוב  תנאי 
המוצע, הוא הסכמת הלקוח למסירת נתוני אשראי לגביו 
מהמאגר  כאמור בדברי ההסבר לסעיף 16 להצעת החוק, 
העברת המידע למאגר שבבנק ישראל אינה תלויה בהסכמת 
הלקוח אלא נעשית בהתאם להוראות החוק המוצע, בכפוף 
לזכותו )המוגבלת כאמור( של הלקוח לבקש שנתוני אשראי 
לגביו לא ייכללו במאגר, כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 19 

להצעת החוק 

להתייחס  הלקוח  הסכמת  צריכה  המוצע  פי  על 
לכלל תהליך המסירה של נתוני האשראי לגביו, כלומר, 
הן להעברת נתוני אשראי מהמאגר ללשכת האשראי והן 
להעברת דוח האשראי שנערך על בסיס הנתונים, מלשכת 

האשראי אל נותן האשראי 

כמו כן מוצע לקבוע כי הסכמת הלקוח תינתן רק לגבי 
עסקת אשראי מסוימת, כלומר, לא די לעניין זה בהסכמה 
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בקשת לקוח שלא 
יימסרו נתוני אשראי 

לגביו מהמאגר

לא 27   במאגר,  הכלולים  לגביו,  אשראי  שנתוני  ישראל  מבנק  לבקש  רשאי  לקוח  )א( 
יימסרו לצורך עריכת דוח אשראי לפי הוראות סימן זה )בסעיף זה - בקשה לאי–מסירת 
נתונים(; השר רשאי לקבוע כי בקשה לאי–מסירת נתונים יכול שתוגש לגבי נותני אשראי 

מסוימים, ורשאי הוא לקבוע תנאים לבקשה כאמור 

הגיש לקוח בקשה לאי–מסירת נתונים, לא ימסור בנק ישראל נתוני אשראי בהתאם  )ב( 
לבקשה, כל עוד הלקוח לא חזר בו וביקש מבנק ישראל כי יימסרו נתוני האשראי לגביו, 

והכול גם אם נותן האשראי קיבל את הסכמת הלקוח כאמור בסעיף 26)א()4( 

ביקשה לשכת אשראי מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי מהמאגר לגבי לקוח  )ג( 
מסוים, והלקוח הגיש בקשה לאי–מסירת נתונים, יודיע על כך בנק ישראל ללשכת 

האשראי, והלשכה תיידע את נותן האשראי בדבר 

בקשות לפי סעיף זה יוגשו באופן שיקבע הנגיד  )ד( 

הוראות לעניין 
מסירת נתוני אשראי 

מהמאגר

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מסירת נתוני אשראי מהמאגר לצורך דוח אשראי, 28  
לפי סימן זה, ובין השאר רשאי הוא לקבוע תנאים למסירה כאמור 

לא 27   במאגר,  הכלולים  לגביו,  אשראי  שנתוני  ישראל  מבנק  לבקש  רשאי  לקוח  )א( 
יימסרו לצורך עריכת דוח אשראי לפי הוראות סימן זה )בסעיף זה - בקשה לאי–מסירת 
נתונים(; השר רשאי לקבוע כי בקשה לאי–מסירת נתונים יכול שתוגש לגבי נותני אשראי 

מסוימים, ורשאי הוא לקבוע תנאים לבקשה כאמור 

בקשת לקוח שלא 
יימסרו נתוני 
אשראי לגביו 

מהמאגר

הגיש לקוח בקשה לאי–מסירת נתונים, לא ימסור בנק ישראל נתוני אשראי בהתאם  )ב( 
לבקשה, כל עוד הלקוח לא חזר בו וביקש מבנק ישראל כי יימסרו נתוני האשראי לגביו, 

והכול גם אם נותן האשראי קיבל את הסכמת הלקוח כאמור בסעיף 26)א()4( 

ביקשה לשכת אשראי מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי מהמאגר לגבי לקוח  )ג( 
מסוים, והלקוח הגיש בקשה לאי–מסירת נתונים, יודיע על כך בנק ישראל ללשכת 

האשראי, והלשכה תיידע את נותן האשראי בדבר 

בקשות לפי סעיף זה יוגשו באופן שיקבע הנגיד  )ד( 

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מסירת נתוני אשראי מהמאגר לצורך דוח אשראי, 28  
לפי סימן זה, ובין השאר רשאי הוא לקבוע תנאים למסירה כאמור 

הוראות לעניין 
מסירת נתוני 

אשראי מהמאגר

כללית לעסקאות שונות, וכי היא תעמוד בתוקפה לכל 
המאוחר עד למועד סיום העסקה  דרישה זו נועדה לוודא 
שלא ייעשה שימוש לרעה בהסכמת הלקוח, כחלק מההבנה 
שהסכמה כאמור ניתנת לרוב בחוזה אחיד, ומודעותו של 
על  ובפרט  עליה,  להשפיע  יכולתו  וכן  לתנאיה  הלקוח 

היקפה, מוגבלות 

בשל החשיבות של הסכמת הלקוח, מוצע להסמיך 
את השר, בסעיף 26)ג( המוצע, לקבוע הוראות לעניין אופן 
מתן ההסכמה בידי הלקוח  כמו כן מוצע להסמיכו לקבוע 
התנאים  כלל  של  קיומם  הוכחת  אופן  לעניין  הוראות 

להעברת נתונים לצורך דוח אשראי 

סעיף 26)א()3( המוצע קובע כי נותן אשראי בסיכון נמוך 
לא יוכל לקבל נתוני אשראי מהמאגר  הוראה זו מחריגה מגדר 
נותני האשראי שרשאים לקבל נתוני אשראי מהמאגר את מי 
שהוא עוסק הנותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות, 
שהאשראי שהוא נותן הוא לתקופות קצרות או בסכומים 
נמוכים - מאפיינים המבטאים רמה נמוכה של סיכון  אין 
הצדקה לתת נתוני אשראי מהמאגר למי שנוטלים סיכון 
מוגבל כאמור, שכן גופים אלה זקוקים בדרך כלל לייעוץ 
בלבד בנוגע למתן האשראי, ואינם מבססים את הליך חיתום 
האשראי שלהם על נתוני אשראי מפורטים של הלקוח, ועל 
כן מוצע להחריגם  נותני אשראי כאלה יוכלו לקבל מלשכת 

אשראי חיווי אשראי לפי הוראות סימן ג' המוצע 

ההליך  את  משלימים  המוצעים  ו–25   24 סעיפים 
באמצעות  האשראי,  לנותן  מהמאגר  המידע  נמסר  שבו 
לשכת האשראי  סעיף 24 המוצע קובע כי לשכת האשראי 
רשאית, לאחר שנותן אשראי הגיש לה בקשה לקבל דוח 
נוכחה  והיא  המוצע(,   23 סעיף  )לפי  לקוח  לגבי  אשראי 
26 המוצע לקבלת  לדעת שמתקיימים התנאים שבסעיף 
האשראי,  נותן  אל   ולהעברתם  מהמאגר  אשראי  נתוני 
לבקש מבנק ישראל נתוני אשראי לגבי אותו לקוח הכלולים 
במאגר  בהתאמה קובע סעיף 25 המוצע כי בנק ישראל, אם 
נוכח לדעת שמתקיימים התנאים להעברת נתונים כאמור, 

ימסור ללשכת האשראי, בהתאם לבקשתה הנזכרת לעיל, 
את נתוני האשראי לגבי הלקוח הכלולים במאגר 

כדי לאפשר ללקוח לשלוט בצורה טובה יותר  סעיף 27 
בהסכמתו, מתוך הנחה שהסכמת הלקוח תינתן   
בשגרה במסגרת תנאי חוזה אחיד, מוצע לקבוע כי ללקוח 
לגביו,  אשראי  שנתוני  ישראל  מבנק  לבקש  זכות  תהיה 
הכלולים במאגר, לא יימסרו לצורך עריכת דוח אשראי לפי 
הוראות סימן ז' המוצע )להלן - בקשה לאי–מסירת נתונים(  
מוצע להסמיך את השר לקבוע כי בקשה כאמור יכולה 
לקבוע  וכן  מסוימים  אשראי  נותני  לגבי  מוגשת  להיות 

תנאים לבקשה כאמור 

על פי המוצע, בנק ישראל לא ימסור נתוני אשראי לגבי 
לקוח שהגיש בקשה כללית כאמור אף אם נותן האשראי 
קיבל את הסכמת הלקוח, במסגרת עסקה ספציפית, לכך 
שנתוני האשראי לגביו יימסרו ללשכת אשראי וייכללו בדוח 

אשראי הנמסר לנותן האשראי )ראו סעיף 26)א()4( המוצע( 

מוצע כי בנק ישראל יודיע על קיומה של בקשה לאי– 
מסירת נתונים ללשכת אשראי שביקשה נתוני אשראי לגבי 
אותו לקוח, והיא תעדכן על כך את נותן האשראי  כמו כן 
מוצע להסמיך את הנגיד לקבוע כיצד יוגשו בקשות כאמור 

יודגש כי בשונה מבקשה לאי–הכללת נתונים, לבקשה 
לאי–מסירת נתונים אין השלכות לטווח ארוך על הלקוח, 
שכן נתוני האשראי שלו ממשיכים להישמר במאגר והוא 

יכול לחזור מבקשתו האמורה בכל עת 

ג' לפרק  סימן  להוראות  יצוין עם זאת, כי בהתאם 
ז' המוצע, תוכל לשכת אשראי לקבל נתוני אשראי לגבי 
לקוח מהמאגר לצורך מתן חיווי אשראי, גם אם הלקוח 
 הגיש בקשה לאי–מסירת נתונים )ראו להלן דברי הסבר

לסעיף 33 להצעת החוק( 

מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות הוראות  סעיף 28 
  לעניין מסירת נתוני אשראי לצורך דוח אשראי 
ז' המוצע, ובין השאר, לקבוע תנאים  לפי סימן ב' לפרק 

למסירה כאמור  

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 954, כ"ט בתשרי התשע"ו, 2015 10 12



24

נותן אשראי המסרב 
להתקשר בעסקת 

אשראי או מרע את 
תנאיה בשל דוח 

אשראי

נותן אשראי שקיבל דוח אשראי, ועל בסיס הדוח סירב להתקשר בעסקת אשראי 29   )א( 
או שינה לרעה את התנאים של עסקת אשראי שהתקשר בה, יודיע על כך מיד ללקוח 
וימסור לו את דוח האשראי, את דירוג האשראי שלו - ככל שנמצא בידיו, וכן פרטים 

נוספים כפי שהורה הממונה   

השר רשאי לקבוע נסיבות נוספות שבהן יחולו הוראות סעיף קטן )א( על נותן  )ב( 
אשראי 

דוח אשראי למי 
שאינו נותן אשראי

השר בהסכמת הנגיד רשאי, אם מצא כי הדבר דרוש לשם השגת מטרות חוק זה, לקבוע 30  
כי מי שאינו נותן אשראי יהיה רשאי לקבל מלשכת אשראי דוח אשראי, בתנאים שיקבע 
השר, ובלבד שניתנה הסכמת הלקוח כאמור בסעיף 26)א()4(; קבע השר כאמור, יחולו 
לגבי מי שקבע ההוראות החלות לגבי נותן אשראי הזכאי לקבל דוח אשראי, בשינויים 

המחויבים ובשינויים שיקבע השר 

סימן ג': חיווי אשראי

בקשת נותן אשראי 
לקבל חיווי אשראי 

מלשכת האשראי

נותן אשראי רשאי לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי בשאלה האם לתת אשראי ללקוח 31  
או בדבר רמת הסיכון הכרוכה במתן אשראי כאמור )בסימן זה - חיווי אשראי(, ובלבד 
שיידע את הלקוח על כוונתו לקבל חיווי כאמור ועל כך שלצורך קבלת החיווי תוגש 

לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר 

בקשת לשכת אשראי 
לקבל נתוני אשראי 

מהמאגר לצורך 
חיווי אשראי

הוגשה ללשכת אשראי בקשה לקבל חיווי אשראי לגבי לקוח, כאמור בסעיף 31, רשאית 32  
היא, לצורך מתן חיווי האשראי, לבקש מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי לגבי אותו 

לקוח, הכלולים במאגר  

מסירת נתוני אשראי 
מהמאגר לצורך 

 חיווי אשראי

הוגשה לבנק ישראל, לפי סעיף 32, בקשה מאת לשכת אשראי לקבל נתוני אשראי 33   )א( 
מהמאגר לצורך חיווי אשראי, ומצא הבנק כי נתוני האשראי לגבי אותו לקוח הכלולים 
במאגר מעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם 
התחייב, ימסור בנק ישראל ללשכת האשראי את נתוני האשראי לגבי הלקוח הכלולים 
במאגר; לעניין זה יקבע השר, בהסכמת הנגיד, נסיבות שיש בהן כדי להעיד באופן 

מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב 

מוצע לקבוע הוראות שיחולו בנסיבות שבהן דוח  סעיף 29 
  אשראי שנמסר לנותן אשראי הביא לכך שנותן 
האשראי סירב להתקשר בעסקת אשראי או שינה לרעה את 
התנאים של עסקת אשראי שהתקשר בה  בנסיבות אלה 
מוצע לחייב את נותן האשראי להודיע על כך מיד ללקוח, 
ולמסור לו את דוח האשראי ואת דירוג האשראי - ככל 
שנמצא בידיו  כמו כן מוצע להסמיך את הממונה להורות 

על פרטים נוספים שייכללו בהודעת נותן האשראי 

מהו  לדעת  הלקוח  זכות  את  מעגן  המוצע  הסעיף 
או  אשראי  לו  לתת  האשראי  נותן  סירב  שבשלו  המידע 
שינה את התנאים של עסקת האשראי  מאליו מובן כי אין 
בהוראות סעיף זה כדי לאפשר לנותן אשראי לשנות את 
תנאי העסקה, אם על פי תנאי העסקה ועל פי כל דין לא 

ניתן לעשות כן 

נסיבות  לקבוע  המשפטים  שר  את  להסמיך  מוצע 
נוספות שבהן תוטל חובה כאמור על נותן אשראי 

הסעיף המוצע מבקש להקנות לשר המשפטים,   סעיף 30 
בהסכמת הנגיד, ואם מצא כי הדבר דרוש לשם   

השגת מטרות חוק זה, סמכות לקבוע כי מי שאינו נותן 
אשראי,  דוח  אשראי  מלשכת  לקבל  רשאי  יהיה  אשראי 
שהיא  הלקוח  הסכמת  שניתנה  ובלבד  שיקבע,  בתנאים 
הסעיף  של  הסיפה  המוצע   בחוק  יסוד  עיקרון  כאמור 
מחילה על מי שקבע שר המשפטים כאמור את ההוראות 
החלות על נותן אשראי, בשינויים המחויבים ובשינויים 

שיקבע השר 

נוסף  שירות  מסדיר  המוצע  ז'  לפרק  ג'  סימן   סעיפים  
 31 עד 35  שרשאית לשכת אשראי לתת על בסיס נתוני 
חיווי  שירות  מהמאגר   לה  שנמסרים  אשראי   כללי  
  האשראי נועד לסייע לנותני אשראי המעוניינים 
אשראי,  לנותני  לאפשר  כלומר,  נדחה,  תשלום  לקבל 
מתן  או  נכס  מכירת  אגב  אשראי  שנותנים  קמעונאיים, 
שירות, לקבל שירות התרעות לגבי לקוחות, כך שהם יוכלו 
להימנע, במקרים המתאימים, מלתת אשראי אגב עסקה 
כאמור, בדומה למצב הקיים כיום  כמו כן, נותן השירות 
מענה לנותני אשראי בסיכון נמוך כאמור בסעיף 26)א()3( 
המוצע, אשר אינם רשאים לקבל דוח אשראי לפי החוק 

המוצע  
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אין במאגר נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד  )ב( 
בפירעון תשלומים שבהם התחייב, כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בנק ישראל 
ללשכת האשראי, והלשכה תיידע את נותן האשראי בדבר; אין בהוראות סעיף קטן זה 

כדי לגרוע מחובת היידוע לפי סעיף 19)ד( 

צירוף נתוני אשראי 
מפורסמים לחיווי 

אשראי

לשכת אשראי רשאית למסור לנותן אשראי, יחד עם חיווי האשראי, נתוני אשראי לגבי 34  
הלקוח המפורסמים לציבור על פי דין 

מתן חיווי לחברת 
תשתית ציבורית 

בדבר נקיטת אמצעי 
 גבייה

פיגר לקוח בתשלומיו לחברת תשתית ציבורית בעד צריכת חשמל או מים, כפי 35   )א( 
שקבע השר, רשאית החברה לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי בשאלה האם לנקוט 
אמצעי גבייה לגבי אותו לקוח, ובלבד ששלחה ללקוח הודעה על כוונתה לקבל חיווי 
לגביו ועל כך שלצורך קבלת החיווי תוגש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי 

לגביו הכלולים במאגר 

אין במאגר נתוני אשראי המעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד  )ב( 
בפירעון תשלומים שבהם התחייב, כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך בנק ישראל 
ללשכת האשראי, והלשכה תיידע את נותן האשראי בדבר; אין בהוראות סעיף קטן זה 

כדי לגרוע מחובת היידוע לפי סעיף 19)ד( 

לשכת אשראי רשאית למסור לנותן אשראי, יחד עם חיווי האשראי, נתוני אשראי לגבי 34  
הלקוח המפורסמים לציבור על פי דין 

צירוף נתוני 
אשראי מפורסמים 

לחיווי אשראי

פיגר לקוח בתשלומיו לחברת תשתית ציבורית בעד צריכת חשמל או מים, כפי 35   )א( 
שקבע השר, רשאית החברה לבקש מלשכת אשראי לקבל חיווי בשאלה האם לנקוט 
אמצעי גבייה לגבי אותו לקוח, ובלבד ששלחה ללקוח הודעה על כוונתה לקבל חיווי 
לגביו ועל כך שלצורך קבלת החיווי תוגש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי 

לגביו הכלולים במאגר 

מתן חיווי לחברת 
תשתית ציבורית 

בדבר נקיטת 
 אמצעי גבייה

השירות אינו תלוי בהסכמת הלקוח למסירת המידע 
לגביו, שכן במקרים רבים קבלת הסכמה של הלקוח אינה 
מעשית, ולפיכך הוא מותנה ביידוע הלקוח על הכוונה 
מוצע  ההסכמה,  העדר  בשל  בלבד   כאמור,  חיווי  לקבל 
שלא יימסרו במסגרת שירות זה נתוני אשראי לגבי הלקוח 
לבד מאלה שהם כבר נחלת הכלל )כמפורט בדברי ההסבר 
לסעיף 34 להצעת החוק(, ומכל מקום, מוצע לסייג את מתן 
השירות בקיומן של נסיבות שמעידות, באופן מובהק, על 
כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב, 
החוק   להצעת   33 לסעיף  ההסבר  בדברי  להלן  כמפורט 
בהתקיים נסיבות כאלה, יש מקום לאפשר חיווי אשראי 
וכך להזהיר נותני אשראי, כדי שיוכלו לשקול אם ליטול את 
סיכון האשראי או שמא, אם הדבר אפשרי, לבקש מהלקוח 

להשתמש באמצעי תשלום אחר 

חיווי שירות  של  מהותו  את  לקבוע  מוצע   סעיף 31 
במסגרת  המוצע,  פי  על  תנאיו   ואת  האשראי   
לנותן  לתת  האשראי  לשכת  רשאית  האמור,  השירות 
האשראי המלצה האם להתקשר עם לקוח או לא להתקשר 
עמו, או חיווי לגבי רמת הסיכון שיש בהתקשרות כאמור 
עם אותו הלקוח  יצוין כי כל נותן אשראי, גם נותן אשראי 
בסיכון נמוך כאמור בסעיף 26)א()3( המוצע, רשאי לבקש 

חיווי אשראי לגבי לקוח 

מוצע לקבוע כי נותן האשראי יידע את הלקוח על 
כוונתו לקבל חיווי אשראי ועל כך שלצורך זה, יתבקשו 

נתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר 

 סעיפים  בסעיף 32 המוצע, מוצע כי אם הוגשה ללשכת 
 32 ו–33  אשראי בקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי לקוח,

  רשאית היא, לצורך מתן חיווי כאמור, לבקש 
מבנק ישראל לקבל נתוני אשראי לגבי אותו לקוח הכלולים 

במאגר 

העברת נתוני האשראי מבנק ישראל ללשכת האשראי, 
לבקשתה, לצורך חיווי אשראי, מותנית על פי המוצע בסעיף 
33 בכך שנתוני האשראי הכלולים במאגר לגבי אותו לקוח 
מעידים, באופן מובהק, על כך שהוא אינו עומד בפירעון 
תשלומים שבהם התחייב, וזאת בהתאם לרשימת נסיבות 

שיקבע לכך שר המשפטים, בהסכמת הנגיד  אם אין נתוני 
אשראי כאמור במאגר, יודיע על כך בנק ישראל ללשכת 

האשראי, שתיידע את נותן האשראי בדבר 

יובהר כי שירות חיווי אשראי יינתן גם לגבי לקוח 
שהגיש לבנק ישראל בקשה לאי מסירת נתונים לפי סעיף 
27 המוצע )הנוגעת כאמור למסירת נתוני אשראי לצורך 
ככל  כי  יודגש,  לקוח(   אותו  לגבי  אשראי  דוח  עריכת 
שהסיבה לאי–הימצאות מידע לגבי לקוח במאגר נובעת 
מבקשה לאי–הכללת נתונים שהגיש הלקוח, ימסור בנק 
ישראל הודעה על כך ללשכת האשראי, אשר תיידע בדבר 
של  )ד(  קטן  סעיף  להוראות  )בהתאם  האשראי  נותן  את 

סעיף 19 האמור( 

מוצע לקבוע כי לשכת אשראי רשאית למסור  סעיף 34 
נתוני  האשראי,  חיווי  עם  יחד  אשראי,  לנותן   
נתונים  כגון  דין,  פי  על  לציבור  המפורסמים  אשראי 
שמפורסמים בידי בנק ישראל לפי סעיף 14 לחוק שיקים 

ללא כיסוי  

מיוחד  חיווי  שירות  המוצע  בחוק  לעגן  מוצע   סעיף 35 
לחברות תשתית ציבורית  מוצע לקבוע כי אם   
פיגר לקוח בתשלומיו בעד צריכת חשמל או מים לחברת 
תשתית ציבורית, רשאית החברה לבקש מלשכת אשראי 
לקבל חיווי בשאלה האם לנקוט לגביו אמצעי גבייה  מוצע 
בכך  האמור  בשירות  להשתמש  האפשרות  את  להתנות 
שהחברה שלחה הודעה ללקוח על כוונתה לקבל חיווי 
כאמור, ועל כך שלצורך קבלתו תוגש בקשה לקבלת נתוני 

האשראי לגביו הכלולים במאגר  

חיווי בדבר נקיטת אמצעי גבייה עשוי לסייע לחברות 
תשתית ציבורית למקד את מאמצי הגבייה שלהן בלקוחות 
שיש סיכוי שיפרעו את חובותיהם, ולשם כך מוצע לתת 
לחברות אלה גישה לחיווי כאמור  מיקוד מאמצי הגבייה 
בידי אותן חברות עשוי להקטין את הוצאותיהן על הליכי 
המחיר  על  להשפיע  וכך  להתייעלותן,  ולהביא  גבייה 

שחברות אלה גובות מהציבור 

מאחר שחברות תשתית ציבורית, דוגמת ספקי מים 
או חשמל, מספקות את שירותי התשתית על פי דין, והן 
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)א( יחולו הוראות סימן זה החלות על חיווי אשראי,  על חיווי לפי סעיף קטן  )ב( 
בשינויים המחויבים 

הוראות סעיף זה לא יחולו על חברת תשתית ציבורית שאינה מעבירה נתוני  )ג( 
אשראי למאגר בשל ההוראות לפי סעיפים 16)ג( או 17 

סימן ד': דוח ריכוז נתונים לבקשת לקוח

מסירת דוח ריכוז 
נתונים ללקוח

ׁׁלקוח זכאי לקבל מבנק ישראל דוח הכולל את כל המידע לגביו הכלול במאגר 36   )א( 
)בסימן זה - דוח ריכוז נתונים(  

דוח ריכוז נתונים יימסר ללקוח בלא תשלום, לפי בקשתו, אחת לשנה  )ב( 

בנק ישראל רשאי למסור ללקוח, לפי בקשתו, מידע לגביו הכלול במאגר גם שלא  )ג( 
במסגרת דוח ריכוז נתונים או למסור לו דוח ריכוז נתונים בתדירות גבוהה מהקבוע 

בסעיף קטן )ב(, הכול תמורת תשלום וכפי שיקבע הנגיד 

קבלת דוח ריכוז 
נתונים באמצעות 

לשכת אשראי

לשכת אשראי רשאית, לבקשת לקוח, לקבל מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים לגביו 37  

סימן ה': דוח ריכוז נתונים לבקשת מיופה כוח בתמורה

מסירת דוח ריכוז 
נתונים למיופה כוח 

בתמורה

מיופה כוח בתמורה אינו רשאי לקבל מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים לגבי הלקוח שייפה 38  
את כוחו, אלא באמצעות לשכת אשראי ובהתאם להוראות סימן זה 

אינן יכולות להתנות את ההתחברות לשירות שהן מספקות 
במתן זכות גישה למידע לגבי לקוחותיהן, הרי שרק לאחר 
גישה  להן  לאפשר  הצדקה  יש  בתשלומיו  מפגר  שלקוח 

לחיווי אשראי לגביו 

בסעיף קטן )ב( מוצע להחיל על בקשה לחיווי כאמור 
את הוראות סימן ג' לפרק ז' המוצע החלות על חיווי אשראי, 
בשינויים המחויבים  כמו כן מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 
זה לא יחולו על חברת תשתית ציבורית ששר המשפטים 
קבע, לפי הוראות סעיף 16)ג( המוצע, שאינה חייבת למסור 
מידע למאגר, או על חברת תשתית ציבורית שהממונה אסר 
על העברת נתוני אשראי ממנה למאגר, או הגביל העברה 
כאמור, לפי הוראות סעיף 17 המוצע  ההוראה המוצעת 
מבטאת את חובת ההדדיות שחלה גם על חברת תשתית 
מידע  מעבירה  אינה  כאמור  חברה  שאם  כך  ציבורית, 
למאגר, היא לא תוכל לקבל חיווי לעניין נקיטת אמצעי 
גבייה )לעניין חובת ההדדיות ראו גם דברי ההסבר לסעיף 

26 להצעת החוק( 

של  והנגישות  השקיפות  את  להגביר  מוצע   סעיפים 
 36 ו–37   המידע שבמאגר, ללקוח  מידע שבמאגר עשוי 
לשפר  יוכל  באמצעותו  שכן  ללקוח  להועיל   
את דירוג האשראי שלו  לשם כך מוצע לעגן, בסעיף 36 
דוח  ישראל  מבנק  לקבל  הלקוח  של  זכותו  את  המוצע, 
הכולל את כל המידע לגביו הכלול במאגר )להלן - דוח 

ריכוז נתונים(  דוח ריכוז נתונים יימסר ללקוח בלא תשלום, 
לפי בקשתו, אחת לשנה, ובנק ישראל רשאי לתת ללקוח 
את המידע לגביו, לבקשתו, גם במסגרת דוח שאינו דוח 
דוח ריכוז נתונים בתדירות  ריכוז נתונים, או למסור לו 
ישראל  בנק  הנגיד   שיקבע  וכפי  ובתשלום  יותר,  גבוהה 
באמצעות  ללקוח  כאמור  שירותים  להעניק  רשאי  יהיה 

הסתייעות במיקור חוץ  

המעוניין  ללקוח  לאפשר  מוצע  המוצע,   37 בסעיף 
בכך, לקבל את דוח ריכוז הנתונים לגביו באמצעות לשכת 

אשראי 

לקבל  יוכל  לא  בתמורה  כוח  מיופה  כי  מוצע   סעיף 38 
דוח ריכוז נתונים לגבי לקוח שייפה את כוחו   
לכך אלא באמצעות לשכת אשראי ובהתאם להוראות סימן 
ה' לפרק ז' המוצע  מיופה כוח בתמורה הוא מי שהלקוח 
ייפה את כוחו לבקש בעבורו את הדוח, ומתקיימים לגביו 
שאר התנאים שבהגדרה "מיופה כוח בתמורה" )ראו לעיל 
דברי ההסבר לסעיף 2 להצעת החוק(  עם זאת, מיופה כוח 
בתמורה אינו יכול לפעול כפי שיכול הלקוח לפעול, ועל 
כן מוצע להבהיר שמיופה כוח כאמור אינו רשאי לפנות 
לבנק ישראל ישירות כפי שהלקוח זכאי לעשות לפי סעיף 
36 המוצע, אלא עליו לפנות ללשכת האשראי כדי לקבל 

באמצעותה את דוח ריכוז הנתונים לגבי הלקוח 
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בקשת מיופה כוח 
בתמורה לקבל 

דוח ריכוז נתונים 
מהמאגר באמצעות 

לשכת אשראי

ביקש מיופה כוח בתמורה מלשכת אשראי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים לגבי 39  
לקוח, רשאית לשכת האשראי לפנות לבנק ישראל בבקשה לקבל דוח ריכוז נתונים 
לפי הנגיד  שקבע  התנאים  הכוח  מיופה  לגבי  שהתקיימו  שנוכחה  ובלבד   כאמור, 

סעיף 41 וכן תנאים שהורה הממונה לצורך קבלת הדוח מהמאגר )בסימן זה - התנאים 
להעברת דוח ריכוז נתונים( 

מסירת דוח ריכוז 
נתונים למיופה כוח 
בתמורה באמצעות 

לשכת אשראי

נוכח בנק ישראל כי מתקיימים לגבי מיופה כוח בתמורה התנאים להעברת דוח ריכוז 40  
נתונים, ימסור ללשכת האשראי, בהתאם לבקשתה שהוגשה לפי סעיף 39, דוח ריכוז 

נתונים לגבי הלקוח; מסירת הדוח תהיה בהתאם להוראות שנתן הממונה לעניין זה 

תנאים להעברת דוח 
ריכוז נתונים

הנגיד, בהסכמת השר, רשאי לקבוע תנאים שעל מיופה הכוח לעמוד בהם לצורך 41  
קבלת דוח ריכוז נתונים לגבי הלקוח, ובכלל זה לקבוע את השימושים שמיופה הכוח 
יהיה רשאי לעשות בנתוני האשראי שיקבל מהמאגר ואת התקופה שבה יחזיק בנתוני 

האשראי האמורים 

סימן ו': גישה למידע לא מזוהה במאגר והשימושים בו

שימוש במידע לא 
מזוהה בידי בנק 

ישראל 

בנק ישראל רשאי לעשות שימוש במידע לא מזוהה הכלול במאגר לצורך ביצוע 42   )א( 
תפקידיו לפי חוק בנק ישראל 

בנק ישראל רשאי להעביר למאגר מידע מזוהה לגבי לקוחות, הנמצא בידיו מכוח   )ב( 
סמכויותיו לפי דין )בסעיף קטן זה - מידע חיצוני(, לצורך הצלבתו עם מידע מזוהה 
הכלול במאגר והפקת מידע לא מזוהה הדרוש לו לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק 
ישראל, ובלבד שהמידע החיצוני יימחק מהמאגר מיד לאחר הפקת המידע הלא מזוהה; 
הצלבת המידע לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן שלא ייחשף במסגרתה, ככל האפשר, 

מידע מזוהה לפני בנק ישראל  

ביקש מיופה כוח בתמורה מלשכת אשראי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים לגבי 39  
לקוח, רשאית לשכת האשראי לפנות לבנק ישראל בבקשה לקבל דוח ריכוז נתונים 
לפי הנגיד  שקבע  התנאים  הכוח  מיופה  לגבי  שהתקיימו  שנוכחה  ובלבד   כאמור, 

סעיף 41 וכן תנאים שהורה הממונה לצורך קבלת הדוח מהמאגר )בסימן זה - התנאים 
להעברת דוח ריכוז נתונים( 

בקשת מיופה 
כוח בתמורה 

לקבל דוח ריכוז 
נתונים מהמאגר 

באמצעות לשכת 
אשראי

נוכח בנק ישראל כי מתקיימים לגבי מיופה כוח בתמורה התנאים להעברת דוח ריכוז 40  
נתונים, ימסור ללשכת האשראי, בהתאם לבקשתה שהוגשה לפי סעיף 39, דוח ריכוז 

נתונים לגבי הלקוח; מסירת הדוח תהיה בהתאם להוראות שנתן הממונה לעניין זה 

מסירת דוח ריכוז 
נתונים למיופה כוח 
בתמורה באמצעות 

לשכת אשראי

הנגיד, בהסכמת השר, רשאי לקבוע תנאים שעל מיופה הכוח לעמוד בהם לצורך 41  
קבלת דוח ריכוז נתונים לגבי הלקוח, ובכלל זה לקבוע את השימושים שמיופה הכוח 
יהיה רשאי לעשות בנתוני האשראי שיקבל מהמאגר ואת התקופה שבה יחזיק בנתוני 

האשראי האמורים 

תנאים להעברת 
דוח ריכוז נתונים

סימן ו': גישה למידע לא מזוהה במאגר והשימושים בו

בנק ישראל רשאי לעשות שימוש במידע לא מזוהה הכלול במאגר לצורך ביצוע 42   )א( 
תפקידיו לפי חוק בנק ישראל 

שימוש במידע לא 
מזוהה בידי בנק 

ישראל 

בנק ישראל רשאי להעביר למאגר מידע מזוהה לגבי לקוחות, הנמצא בידיו מכוח  )ב( 
סמכויותיו לפי דין )בסעיף קטן זה - מידע חיצוני(, לצורך הצלבתו עם מידע מזוהה 
הכלול במאגר והפקת מידע לא מזוהה הדרוש לו לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק בנק 
ישראל, ובלבד שהמידע החיצוני יימחק מהמאגר מיד לאחר הפקת המידע הלא מזוהה; 
הצלבת המידע לפי סעיף קטן זה תיעשה באופן שלא ייחשף במסגרתה, ככל האפשר, 

מידע מזוהה לפני בנק ישראל  

 

 סעיפים   במטרה לאפשר ללקוחות להתקשר עם גופים
 39 עד 41    שונים כגון מתווכי אשראי או גופים העוסקים

   בייעוץ בענייני אשראי, אשר יוכלו לסייע להם, 
בין השאר, בקבלת דירוג אשראי לגביהם, במתן ייעוץ בדבר 
נתוני האשראי שלהם ואף באיתור עסקת אשראי מתאימה 
לצרכיהם, מוצע לתת למיופי כוח בתמורה גישה למידע 

שבמאגר באמצעות לשכת אשראי 

על פי המוצע, יועברו נתוני האשראי למיופה הכוח 
בתמורה במסגרת דוח ריכוז נתונים, שכן הוא בא בנעליו 
של הלקוח  מיופה הכוח יוכל להשתמש במידע המקיף 
שבדוח האמור, בהתאם לשימושים שעליהם יורה הנגיד 
לפי סעיף 41 המוצע, דוגמת ייעוץ ללקוח או תיווך בעסקת 

אשראי המתאימה ללקוח 

יימסרו  שבה  הדרך  את  מתווים  המוצעים   סעיפים  
נתוני האשראי לגבי לקוח, לבקשת מיופה כוח  39 עד 41 

  בתמורה של הלקוח, בדומה להוראות המקבילות 
בסימנים ב' ו–ג' המוצעים לעניין מסירת נתונים לצורך דוח 

אשראי או חיווי אשראי, בהתאמה 

39 המוצע קובע, אם כן, כי אם ביקש מיופה  סעיף 
כוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים לגבי הלקוח שייפה 
את כוחו לכך, רשאית לשכת האשראי לפנות לבנק ישראל 
ולבקש דוח ריכוז נתונים לגבי אותו לקוח, וזאת אם נוכחה 

שמתקיימים לגבי מיופה הכוח התנאים שקבע הנגיד לפי 
סעיף 41 המוצע, וכן תנאים שהורה הממונה לצורך קבלת 

דוח מהמאגר 

סעיף 40 המוצע קובע כי בנק ישראל ימסור ללשכת 
האשראי את דוח ריכוז הנתונים לגבי הלקוח רק לאחר 
שנוכח שמתקיימים לגבי מיופה הכוח בתמורה התנאים 
להעברת דוח ריכוז נתונים שקבע הנגיד כאמור  כמו כן 
מוצע כי מסירת הדוח ללשכה תיעשה בהתאם להוראות 

שנתן הממונה לעניין זה 

שר  בהסכמת  הנגיד,  את  להסמיך  מוצע   41 בסעיף 
המשפטים, לקבוע תנאים שעל מיופה כוח בתמורה לעמוד 
בהם לצורך קבלת דוח ריכוז נתונים בעבור הלקוח  מוצע 
כי במסגרת התנאים כאמור יוכל הנגיד לקבוע, בין השאר, 
אילו שימושים רשאי מיופה הכוח בתמורה לעשות בנתוני 
זמן יהיה רשאי  כמה  ולמשך  שקיבל מהמאגר  האשראי 
להחזיק בנתונים  סמכות זו נועדה להגדיר הגדר היטב את 
השימושים האפשריים במידע המועבר לפי סימן ה' לפרק 
ז' המוצע, בדומה להוראות המוצעות לעניין מסירת דוח 
ז' המוצע( ולעניין חיווי אשראי  אשראי )בסימן ב' לפרק 

)בסימן ג' לפרק ז' המוצע(  

שימוש לעשות  ישראל  לבנק  לאפשר  מוצע   סעיף 42 
במידע לא מזוהה הכלול במאגר לצורך ביצוע   
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גישה של לשכת 
אשראי למידע לא 

מזוהה במאגר

בנק ישראל רשאי לתת ללשכת אשראי גישה למידע לא מזוהה הכלול במאגר, 43   )א( 
לצורך פיתוח מודל סטטיסטי הנדרש ללשכה לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני 

אשראי  

לשכת אשראי לא תעתיק ולא תשמור מידע לא מזוהה שיש לה גישה אליו לפי  )ב( 
סעיף קטן )א(; השר, בהסכמת הנגיד, רשאי לקבוע נסיבות שבהן תהיה לשכת אשראי 
רשאית להעתיק ולשמור חלק ממידע לא מזוהה כאמור, באופן ובתנאים שיקבע, וככל 

הדרוש לצורך פיתוח המודל הסטטיסטי כאמור בסעיף קטן )א( 

סימן ז': הוראות שונות לעניין מסירה ושימוש

מידע מזהה לגבי 
מקורות מידע 

בנק ישראל לא יכלול בנתוני האשראי שהוא מוסר מהמאגר ללשכת אשראי לפי פרק 44  
זה לצורך עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי, פרטי מידע מזהים לגבי מקורות המידע, 
למעט לגבי מקורות המידע המפורטים בסעיף 16)א()1( עד )5(; השר רשאי לקבוע פרטי 

מידע נוספים שאין לכלול בנתוני האשראי הנמסרים  

התקופה שלגביה 
יימסרו נתוני אשראי

בנק ישראל ימסור ללשכת אשראי לצורך עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי, לפי 45   )א( 
בקשת הלשכה שהוגשה בהתאם להוראות סימנים ב' או ג', רק נתוני אשראי שמועד 

הכללתם במאגר חל בחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה בידי הלשכה 

השר רשאי לקבוע תקופות קצרות מהתקופה שבסעיף קטן )א( לגבי סוגי נתוני  )ב( 
אשראי שיקבע 

על  הפיקוח  השאר,  ובין  ישראל,  בנק  חוק  לפי  תפקידיו 
המערכת  של  ביציבותה  התמיכה  או  הבנקים  יציבות 

הפיננסית לפי סעיף 3)א()3( לחוק בנק ישראל 

עוד מוצע כי בנק ישראל יוכל להיעזר במאגר המידע 
לצורך הצלבתו של המידע המזוהה הכלול במאגר עם 
מידע מזוהה אחר המצוי בידיו מכוח סמכותו על פי דין, 
לשם הפקת מידע לא מזוהה הדרוש לבנק לצורך ביצוע 
פרטיות  על  הגנה  לשם  ישראל   בנק  חוק  לפי  תפקידיו 
הלקוחות, מוצע לקבוע כי הצלבת המידע תיעשה באופן 
שלא ייחשף במסגרתה, ככל האפשר, מידע מזוהה לפני 

בנק ישראל  

כמו כן, מוצע לקבוע כי מיד לאחר הצלבה עם הפקת 
המידע הלא מזוהה, ימחק בנק ישראל את המידע המזוהה 

שמקורו מחוץ למאגר   

ישראל, בבנק  המוצע  פי  על  שיוקם  המאגר   סעיף 43 
  נועד, בין השאר, להוות בסיס מידע לצורך פיתוח 
מודלים סטטיסטיים בידי לשכות האשראי, כך שהן יוכלו 
לפתח מודל ולתקף אותו מול המידע הנאגר  על כן מוצע 
לאפשר לבנק ישראל לתת ללשכת אשראי גישה למידע לא 
מזוהה הכלול במאגר, לצורך פיתוח מודל סטטיסטי הנדרש 

לה לשם מתן שירותים המתבססים על נתוני אשראי 

צפוי  הלשכות  בידי  תומכים  שירותים  של  פיתוח 
לעודד שחקנים קטנים או חדשים בשוק, שיוכלו להיעזר 
בלשכות אשראי בביצוע פעולות שנותני אשראי גדולים 
מבצעים באופן עצמאי על בסיס המידע שברשותם  בלא 
מודל  לפתח  הלשכות  יוכלו  לא  כאמור,  למידע  גישה 
סטטיסטי וכך יישמר היתרון של נותני אשראי בעלי מאגרים 

משמעותיים של מידע על לקוחות, וספק אם מטרות החוק 
אשראי  בנותני  לפגיעה  להביא  עלול  הדבר  שכן  יושגו, 

קטנים או חדשים יחסית 

 במטרה להגן על פרטיות הלקוחות, מוצע לאסור על 
לשכות אשראי להעתיק או לשמור מידע לא מזוהה שקיבלו 
האמור,  אף  על  המוצע   הסעיף  הוראות  לפי  אליו  גישה 
מוצע להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת הנגיד, לקבוע 
להעתיק  רשאית  האשראי  לשכת  תהיה  שבהן  נסיבות 
הדרך  את  לקבוע  וכן  מסוים,  מזוהה  לא  מידע  ולשמור 
והתנאים לכך  העתקה או שמירה יתאפשרו כאמור רק 
ככל שאלה נדרשות ללשכת האשראי לצורך פיתוח המודל 

הסטטיסטי האמור  

מוצע לקבוע כי בנק ישראל לא יכלול בנתוני  סעיף 44 
אשראי שהוא מוסר מהמאגר ללשכת אשראי,   
לצורך עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי, פרטים מזהים 
לגבי מקורות המידע, למעט לגבי הגופים המפורטים בסעיף 
ציבורי   אופי  בעלי  גופים  שהם  המוצע   )5( עד  14)א()1( 
יובהר לעניין זה כי סוג מקור המידע, כגון בנק או גוף הנותן 

אשראי חוץ בנקאי, אינו מהווה פרט מזהה 

עוד מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע פרטי 
מידע נוספים שאין לכלול בנתוני אשראי הנמסרים כאמור 
ללשכות האשראי  הוראה זו מבקשת, בין השאר, למנוע 
העברה ללשכות של פרטים מהמאגר שלגביהם עדיפה 
זכותו של הלקוח לפרטיות, וכן פרטים העלולים לחשוף 

מידע שיש בו כדי לפגוע בתחרות 

של  חשיבותם  בין  המאזן  הסדר  ליצור  מוצע   סעיף 45 
נתוני אשראי להערכה מדויקת של הסיכון במתן   
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דרכי מסירת המידע 
בידי בנק ישראל

הממונה רשאי להורות על דרכי מסירת המידע הכלול במאגר בידי בנק ישראל לפי פרק 46  
זה, בכפוף לתקנות שהותקנו לפי סעיף 28, ובכלל זה להורות כי המסירה תהיה בדרך 

של מתן גישה למאגר באופן ובתנאים שיורה 

תקופת החזקת נתוני 
אשראי בידי לשכת 
אשראי ומיופה כוח

לשכת אשראי שקיבלה נתוני אשראי מהמאגר לפי פרק זה תחזיק בהם לתקופה 47   )א( 
המזערית הנדרשת לצורך מתן שירות נתוני אשראי או שירות המתבסס על נתוני 

אשראי, אך לא יותר מהתקופה שיקבע השר 

השר רשאי לקבוע את התקופה המרבית להחזקת נתוני אשראי בידי מיופה כוח  )ב( 
בתמורה 

מחיר מרבי שרשאית 
 לשכת אשראי לגבות

הנגיד רשאי לקבוע את הסכום המרבי שתגבה לשכת אשראי בעד מסירת דוח אשראי 48  
או חיווי אשראי או בעד מסירת דוח ריכוז נתונים בהתאם להוראות פרק זה; קבע 
הנגיד כאמור, לא תגבה לשכת אשראי תשלום בסכום העולה על הסכום המרבי שקבע 

נתונים שאין להביא 
בחשבון בדירוג 

אשראי

לצורך דירוג אשראי של לקוח, לא תביא לשכת אשראי בחשבון נתונים בדבר מינו, גילו, 49  
נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו או מקום מגוריו  

שמירת דוח אשראי 
בידי נותן אשראי

נותן אשראי רשאי להחזיק בדוח אשראי עד תום תקופת עסקת האשראי עם הלקוח 50  
שבקשר אליה התבקש הדוח, ואם התבקש הדוח לצורך החלטה על התקשרות בעסקת 
אשראי, ולא נכרתה העסקה - ימחק את דוח האשראי בתוך תקופה שלא תעלה על 

התקופה שקבע השר 

הממונה רשאי להורות על דרכי מסירת המידע הכלול במאגר בידי בנק ישראל לפי פרק 46  
זה, בכפוף לתקנות שהותקנו לפי סעיף 28, ובכלל זה להורות כי המסירה תהיה בדרך 

של מתן גישה למאגר באופן ובתנאים שיורה 

דרכי מסירת 
המידע בידי בנק 

ישראל

לשכת אשראי שקיבלה נתוני אשראי מהמאגר לפי פרק זה תחזיק בהם לתקופה 47   )א( 
המזערית הנדרשת לצורך מתן שירות נתוני אשראי או שירות המתבסס על נתוני 

אשראי, אך לא יותר מהתקופה שיקבע השר 

תקופת החזקת 
נתוני אשראי בידי 

לשכת אשראי 
ומיופה כוח

השר רשאי לקבוע את התקופה המרבית להחזקת נתוני אשראי בידי מיופה כוח  )ב( 
בתמורה 

הנגיד רשאי לקבוע את הסכום המרבי שתגבה לשכת אשראי בעד מסירת דוח אשראי 48  
או חיווי אשראי או בעד מסירת דוח ריכוז נתונים בהתאם להוראות פרק זה; קבע 
הנגיד כאמור, לא תגבה לשכת אשראי תשלום בסכום העולה על הסכום המרבי שקבע 

מחיר מרבי 
שרשאית לשכת 

 אשראי לגבות

לצורך דירוג אשראי של לקוח, לא תביא לשכת אשראי בחשבון נתונים בדבר מינו, גילו, 49  
נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו או מקום מגוריו  

נתונים שאין 
להביא בחשבון 

בדירוג אשראי

נותן אשראי רשאי להחזיק בדוח אשראי עד תום תקופת עסקת האשראי עם הלקוח 50  
שבקשר אליה התבקש הדוח, ואם התבקש הדוח לצורך החלטה על התקשרות בעסקת 
אשראי, ולא נכרתה העסקה - ימחק את דוח האשראי בתוך תקופה שלא תעלה על 

התקופה שקבע השר 

שמירת דוח 
אשראי בידי נותן 

אשראי

אשראי ללקוח, לבין זכותו של הלקוח לשקם את אמינותו 
ללשכת  ימסור  ישראל  שבנק  מוצע  בהתאם,  הכלכלית  
אשראי, לצורך עריכת דוח אשראי או חיווי אשראי, רק 
נתוני אשראי שמועד הכללתם במאגר חל בחמש השנים 
שקדמו למועד הגשת הבקשה לקבלת נתוני אשראי בידי 

לשכת האשראי 

לקבוע  המשפטים  שר  את  להסמיך  מוצע  כן  כמו 
מסוימים  סוגים  לגבי  כאמור  מהתקופה  קצרות  תקופות 
של נתוני אשראי, דוגמת מידע על בקשות שהוגשו למאגר 
לגבי הלקוח  לגבי בקשות מסוג זה, מקובל להסתפק במידע 
על בקשות שהוגשו כאמור בשנתיים שקדמו למועד הגשת 
הבקשה לקבלת נתוני אשראי בידי הלשכה )ראו סעיף 22 

לחוק הקיים(  

מוצע להסמיך את הממונה להורות על הדרכים  סעיף 46 
הכלול  המידע  את  ישראל  בנק  ימסור  שבהן   
במאגר ללשכות האשראי או ללקוח, לפי העניין )במסלולים 
השונים הקבועים בפרק ז' המוצע(, בכפוף לתקנות שקבע 
שר המשפטים לעניין מסירת נתוני אשראי מהמאגר מכוח 
סמכותו לפי סעיף 28 המוצע  בין השאר רשאי הממונה, על 
פי המוצע, להורות כי המסירה תהיה בדרך של מתן גישה 
למאגר, ולהורות על אופן הגישה למאגר והתנאים למתן 

הגישה כאמור  

רגיש,  אישי  מידע  הם  אשראי  שנתוני  מאחר   סעיף 47 
האשראי  לשכות  של  המוצע  תפקידן  ולאור   
הלשכות  כי  לקבוע  מוצע  המאגר,  מן  מידע  בהעברת 
ימחקו את המידע שקיבלו מהמאגר לאחר תקופה מזערית 
הנדרשת להן לצורך השירותים שהן מורשות לתת לפי 

החוק המוצע, קרי עריכת דוח אשראי, חיווי אשראי או 
דוח ריכוז נתונים או מתן שירותים המתבססים על נתוני 
המשפטים  שר  שיקבע  מהתקופה  יותר  לא  אך  אשראי, 
בידי  אשראי  נתוני  להחזקת  המרבית  התקופה  בתקנות  

מיופה כוח בתמורה תיקבע על פי המוצע בידי השר 

מרבי  סכום  לקבוע  הנגיד  את  להסמיך  מוצע   סעיף 48 
שלשכת אשראי תוכל לגבות בעד דוח אשראי   
או חיווי אשראי או בעד מסירת דוח ריכוז נתונים, ולאסור 
על גביית תשלום העולה על הסכום המרבי שקבע, אם אכן 

קבע 

מוצע לאסור על לשכת אשראי להביא בחשבון,   סעיף 49 
לצורך דירוג האשראי של לקוח, נתונים בדבר   
זה  ובכלל  הלקוח,  של  קבוצתית  או  אישית  השתייכות 
נתונים בדבר מין, גיל, נטייה מינית, גזע, דת, מוצא, לאומיות 
או מקום מגורים  הוראה דומה קיימת היום בתקנה 43א)ג( 
 לתקנות שירות נתוני אשראי, התשס"ד-2004 )ק"ת התשס"ד,

עמ' 422(  

47 המוצע, הקובע עד  בדומה להוראות סעיף   סעיף 50 
כוח  למיופה  או  אשראי  ללשכת  מותר  מתי   
בתמורה להחזיק בנתוני אשראי שנמסרו מהמאגר, מוצע 
כי נותן אשראי יהיה רשאי להחזיק בדוח אשראי שקיבל 
מלשכת אשראי עד תום תקופת עסקת האשראי עם הלקוח 

שבקשר אליה התבקש הדוח 

כמו כן מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות את 
התקופה המרבית להחזקת דוח אשראי בידי נותן אשראי, 
לשם  הדוח  את  ביקש  האשראי  נותן  שבהן  בנסיבות 

התקשרות בעסקת אשראי, והעסקה לא נכרתה לבסוף  
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הגבלה על העברת 
נתוני אשראי 

הממונה רשאי לאסור או להגביל מסירת נתוני אשראי הכלולים במאגר ללשכת אשראי 51  
לפי פרק זה, וכן לאסור או להגביל העברת נתוני אשראי שקיבלה לשכת אשראי לפי 
פרק זה למשתמש בנתוני אשראי או למיופה כוח בתמורה, אם סבר כי הדבר דרוש 

לשם שמירה על מטרות חוק זה ובהתקיים נסיבות מסוימות שיורה 

פרק ח': תיקון מידע הכלול במאגר

תיקון מידע בידי 
מקור מידע

גילה מקור מידע כי נתוני אשראי לגבי לקוח שהעביר למאגר אינם שלמים או מדויקים 52  
או שחל בהם שינוי מכל סיבה שהיא, יודיע על כך לבנק ישראל ויעביר לו את נתוני 

האשראי המעודכנים, באופן שיורה הממונה 

תיקון מידע לבקשת 
לקוח

לקוח זכאי לפנות לבנק ישראל בבקשה למחוק מידע הכלול במאגר, להשלים מידע 53   )א( 
או לתקנו, אם סבר כי המידע לגביו אינו נכון או שלם 

הוגשה לבנק ישראל בקשת לקוח לפי סעיף קטן )א(, וסבר הבנק כי יש צורך, לשם  )ב( 
טיפול בבקשה, בעריכת בירור בידי מקור המידע, יציין במאגר בנוגע לאותו מידע כי 

מתקיים הליך בירור לגביו, ויפנה למקור המידע לשם בירור הבקשה 

)ב(, יערוך מקור המידע  פנה בנק ישראל אל מקור המידע כאמור בסעיף קטן  )ג( 
בירור בעניין ויעביר לבנק ישראל את תוצאות הבירור, ואם העלה הבירור כי יש צורך 
בהשלמת המידע או בתיקונו - גם את המידע המעודכן, והכול בהקדם האפשרי ולא 

יאוחר מהמועד שהורה הממונה ובאופן שהורה 

לא העביר מקור המידע את תוצאות הבירור בתוך תקופה שהורה הממונה, יורה  )ד( 
הממונה לבנק ישראל על הפעולות שיש לנקוט במאגר בנוגע למידע 

עדכון המידע 
במאגר והודעה על 

העדכון

בנק ישראל רשאי לעדכן את המידע הכלול במאגר בהתאם למידע המעודכן 54   )א( 
שהועבר ולבירור שנערך לפי סעיפים 52 או 53, לפי העניין; מצא בנק ישראל שקיימת 
מחלוקת בין מקור המידע והלקוח לעניין נתון אשראי הכלול במאגר, רשאי הוא לרשום 

הערה בעניין במאגר או למחוק את נתון האשראי שבמחלוקת  

מוצע להסמיך את הממונה לאסור או להגביל   סעיף 51 
מסירת נתוני אשראי הכלולים במאגר ללשכת   
אשראי לפי פרק ז' המוצע, וכן לאסור או להגביל העברת 
נתוני אשראי שקיבלה לשכת אשראי לפי פרק זה למשתמש 
בנתוני אשראי או למיופה כוח בתמורה, אם הדבר דרוש 
לדעתו לשם שמירה על מטרות החוק המוצע ובהתקיים 

נסיבות מסוימות שיורה 

הוראה זו נועדה לאפשר לממונה לפקח על המידע 
הנמסר מן המאגר, לאורך כל שרשרת המסירה )מהמאגר 
ללשכות האשראי, ומהן למשתמשים השונים(, כדי להבטיח 
כי במקרים המתאימים לא יימסר מידע או שהמידע יימסר 
במגבלות שיקבע הממונה  סמכות זו נחוצה, למשל, במקרה 
שבו הממונה מוצא שקיימת בעיה בניהול המידע בידי מי 
שהמידע נמסר לו, ובין השאר, שהמידע אינו מנוהל באופן 
שמבטיח את מהימנותו של המידע שנמסר או שקיימת בעיה 
באבטחתו של המידע  סמכות דומה מוקנית לממונה לעניין 

העברת מידע בידי מקורות המידע, בסעיף 17 המוצע 

בדומה להוראה הקבועה היום בסעיף 31)ז( לחוק   סעיפים 
הקיים, מוצע להטיל חובה על מקור מידע אשר   52 עד 54 
שאינם  אשראי  נתוני  למאגר  העביר  כי  גילה   
שלמים או מדויקים,  או שחל בהם שינוי מכל סיבה שהיא, 

להודיע על כך לבנק ישראל ולהעביר למאגר את נתוני 
האשראי המעודכנים  על פי המוצע יעביר מקור המידע 

את המידע המעודכן כאמור באופן שיורה הממונה 

קיומו של מידע לא שלם, לא מדויק או לא עדכני 
במאגר עלול בנסיבות מסוימות, נוסף על הפגיעה באמינות 
המאגר, לפגוע גם בלקוח  על כן מוצע לקבוע, בסעיף 53 
מידע,  לתיקון  או  מידע  למחיקת  מקביל  הסדר  המוצע, 
לבקשת לקוח, אם סבר כי המידע לגביו אינו שלם או נכון  
בסעיפים קטנים )ב( עד )ד( של אותו סעיף, מוצע לקבוע 
כיצד יתנהל הליך הבירור של בקשת הלקוח וכן לקבוע את 

סמכויות בנק ישראל וסמכויות הממונה לעניין זה 

סמכויות בנק ישראל וסמכויות הממונה בכל הנוגע 
לתוצאות הבירור שנערך בעקבות הודעת מקור מידע לפי 
סעיף 52 המוצע, או בעקבות בקשת לקוח כאמור בסעיף 
54 המוצע  בין השאר מוצע  53 המוצע, קבועות בסעיף 
שבמאגר  המידע  את  לעדכן  ישראל  בנק  את  להסמיך 
בהתאם למידע שעלה מן הבירור, וכן מוצע להסמיכו, אם 
עלה מהבירור שקיימת מחלוקת בין מקור מידע לבין לקוח 
לגבי נתון אשראי מסוים, לרשום הערה בעניין במאגר או 

למחוק את נתון האשראי 
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הממונה רשאי לתת הוראות לעניין מסירת מידע שעודכן לפי סעיף קטן )א( ללקוח,  )ב( 
ללשכות האשראי, למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח בתמורה 

פרק ט': שמירת סודיות ואבטחת מידע

אדם שהגיע אליו מידע על לקוח לפי חוק זה לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו 55   שמירת סודיות )א( 
כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו של בית משפט 

קיבל אדם מידע לא מזוהה שמקורו במאגר, לא יבצע כל פעולה לאיתור זהות  )ב( 
הלקוח שהמידע מתייחס אליו 

הגבלת העברת 
מידע לגופים 

ציבוריים

על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, לא יועבר מידע אל המאגר או ממנו, אלא 56  
בהתאם להוראות חוק זה  

בנק ישראל יאסוף את המידע המועבר למאגר, ישמור וימסור אותו - 57  אבטחת מידע )א( 

בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני   )1(
העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין; 

בדרך שתמנע שימוש במידע בניגוד להוראות לפי חוק זה;   )2(

בדרך שתבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות לפי חוק זה   )3(
ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן השימוש במאגר;

בדרך שתבטיח שהמידע הלא מזוהה נשמר ונמסר ככזה   )4(

בנק ישראל ישמור את נתוני האשראי במאגר בנפרד מכל פרט מזהה, ואולם  )ב( 
יהיה ניתן לקשר בין הנתונים לפרטים המזהים לצורך עדכון הנתונים במאגר לגבי 
לקוח מסוים ומסירתם בהתאם להוראות חוק זה, וכן לצורך אחר הנדרש במישרין לשם 
הפעלת המאגר כפי שיקבע הנגיד בהסכמת שר המשפטים; קישור הנתונים לפי סעיף 

קטן זה ייעשה בדרך שיורה הממונה 

הממונה רשאי לתת הוראות לעניין מסירת מידע שעודכן לפי סעיף קטן )א( ללקוח,  )ב( 
ללשכות האשראי, למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח בתמורה 

פרק ט': שמירת סודיות ואבטחת מידע

אדם שהגיע אליו מידע על לקוח לפי חוק זה לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו 55   )א( 
כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו של בית משפט 

 שמירת סודיות

קיבל אדם מידע לא מזוהה שמקורו במאגר, לא יבצע כל פעולה לאיתור זהות  )ב( 
הלקוח שהמידע מתייחס אליו 

על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, לא יועבר מידע אל המאגר או ממנו, אלא 56  
בהתאם להוראות חוק זה  

הגבלת העברת 
מידע לגופים 

ציבוריים

בנק ישראל יאסוף את המידע המועבר למאגר, ישמור וימסור אותו - 57   אבטחת מידע)א( 

בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני   )1(
העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין; 

בדרך שתמנע שימוש במידע בניגוד להוראות לפי חוק זה;   )2(

בדרך שתבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות לפי חוק זה   )3(
ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן השימוש במאגר;

בדרך שתבטיח שהמידע הלא מזוהה נשמר ונמסר ככזה   )4(

בנק ישראל ישמור את נתוני האשראי במאגר בנפרד מכל פרט מזהה, ואולם  )ב( 
יהיה ניתן לקשר בין הנתונים לפרטים המזהים לצורך עדכון הנתונים במאגר לגבי 
לקוח מסוים ומסירתם בהתאם להוראות חוק זה, וכן לצורך אחר הנדרש במישרין לשם 
הפעלת המאגר כפי שיקבע הנגיד בהסכמת שר המשפטים; קישור הנתונים לפי סעיף 

קטן זה ייעשה בדרך שיורה הממונה 

הוראות  לתת  הממונה  את  להסמיך  מוצע  כן  כמו 
לעניין מסירת מידע שעודכן ללשכות האשראי, למשתמשים 

בנתוני אשראי ולמיופה כוח בתמורה 

לפי  שהתקבל  לקוח  על  שמידע  להבטיח  כדי   סעיף 55 
החוק המוצע לא יימסר שלא בהתאם להוראותיו   
או לפי צו של בית משפט, מוצע לקבוע כי אדם שהגיע 
לגלות  לו  ואסור  סודיות  בחובת  חב  כאמור  מידע  אליו 
את המידע האמור לאחר או לעשות בו שימוש )בדומה 
37 לחוק הקיים(  כמו כן, בשל החשיבות  לקבוע בסעיף 
היתירה המוקנית להבחנה בין מידע מזוהה למידע שאינו 
היום  הקיימות  הטכנולוגיות  האפשרויות  ולאור  מזוהה 
המאפשרות, בדרכים שונות, להפוך מידע שאינו מזוהה 
למזוהה )ראו דברי ההסבר להגדרות המוצעות למונחים 
"מידע מזוהה" ו"מידע לא מזוהה"(, מוצע לאסור על אדם 
שקיבל מידע לא מזוהה שמקורו במאגר, לבצע כל פעולה 

לאיתור זהות הלקוח שהמידע מתייחס אליו  

הוראות קובע  הפרטיות  הגנת  לחוק  ד'  פרק   סעיף 56 
לעניין העברת מידע או ידיעות מגופים ציבוריים,   
ובין השאר מתיר מסירת מידע בין גופים ציבוריים  מוצע 
להבהיר שעל אף הוראות פרק ד' האמור, לא יועבר מידע 

אל המאגר או ממנו אלא בהתאם להוראות החוק המוצע  
יצוין עם זאת, כי לאור הוראת סעיף 99 המוצע, יוכל בנק 
ישראל לפנות למרשם האוכלוסין בבקשה לקבלת פרטים 

מזהים לגבי לקוח, לצורך אימות זהותו 

לסעיף קטן )א( סעיף 57 

למאגר הנאסף  המידע  רגישות  בשל  המוצע    
והכלול בו, ובמטרה להגן על פרטיות הלקוחות   
ולהבטיח כי יינקטו אמצעי אבטחת מידע נאותים שייתנו 
מוצע  ושמירתו,  המידע  באיסוף  הכרוך  לסיכון  מענה 
לקבוע כי המידע ייאסף ויישמר בדרך שתבטיח הגנה מפני 
דליפת המידע או פריצה אליו, תמנע שימוש במידע בניגוד 
להוראות החוק המוצע והתקנות מכוחו, תבטיח כי הגישה 
בקרה  ותאפשר  אלה  להוראות  בהתאם  תהיה  למידע 
שהמידע  תבטיח  וכן  במאגר,  השימוש  אופן  על  ופיקוח 

הלא מזוהה נשמר ונמסר ככזה  

לסעיף קטן )ב( המוצע

בשל רגישותם המיוחדת של נתוני האשראי, מוצע 
לקבוע כי בנק ישראל ישמור אותם במאגר בנפרד מכל פרט 
מזהה  לצד זאת, לצורך ניהולו השוטף של המאגר, מוצע 
לקבוע כי יהיה ניתן לקשר בין הנתונים לפרטים המזהים 
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המידע  אבטחת  לשם  הדרושות  הוראות  לקבוע  רשאי  השר,  בהסכמת  הנגיד,  )ג( 
המועבר למאגר, הכלול בו והנמסר ממנו, ובין השאר הוראות בעניינים אלה:

אופן איסוף המידע ורישומו, בידי מקור המידע, בדרך שתבטיח את מהימנות   )1(
המידע, דיוקו ואבטחתו; 

אופן העברת המידע למאגר, אופן שמירתו במאגר, אופן השימוש בו ואבטחתו;  )2(

אופן הגישה למידע הכלול במאגר, ובכלל זה מורשי הגישה למידע מזוהה   )3(
או לא מזוהה, ואמצעי הזיהוי הנדרשים מלשכת אשראי לשם שימוש במערכת 
הטכנולוגית המשמשת את המאגר, כאמור בסעיף 14)ג( לרבות ביצוע פעולות בה, 

וכן הוראות בדבר בקרה על המערכת האמורה 

פרק י': הפעלת שירות מידע על עוסקים

רישוי שירות מידע 
על עוסקים

הממונה רשאי לתת רישיון שירות מידע על עוסקים )בפרק זה - רישיון( למבקש 58   )א( 
שמתקיימים בו כל אלה:

המבקש הוא חברה כהגדרתה בחוק החברות;  )1(

המבקש רשם את מאגר המידע כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות;  )2(

המבקש המציא ערובה בהתאם להוראות סעיף 8;   )3(

המבקש, בעל שליטה בו ונושא משרה בו לא הורשעו בעבירה אשר מפאת   )4(
מהותה, חומרתה או נסיבותיה, המבקש אינו ראוי לקבל רישיון, ולא הוגש נגד 

מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי 

היה לממונה יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון ישתמש במידע שיקבל שלא  )ב( 
למטרות חוק זה או שלא יעמוד בדרישות לפי החוק, רשאי הוא שלא לתת לו רישיון 

הנגיד יקבע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף זה, הפרטים  )ג( 
שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה 

הוראות פרק ד' יחולו על רישוי שירות מידע על עוסקים, למעט סעיפים 12 ו–13  )ד( 

הפעלת שירות מידע 
 על עוסקים

לשכת מידע על עוסקים רשאית, במסגרת הפעלת שירות מידע על עוסקים, לאסוף 59  
ולהחזיק בכל מידע שקיבלה כדין על לקוח בפעילותו כעוסק בלבד, לרבות נתוני אשראי 
על לקוח בפעילותו כאמור )בפרק זה - נתוני אשראי על עוסק(, ולמסרם לאחר, הכול 

בכפוף לתקנות שקבע השר לפי סעיף 60, ככל שקבע 

תקנות לעניין 
הפעלת שירות מידע 

על עוסקים

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הפעלת שירות מידע על עוסקים בידי לשכת מידע 60  
על עוסקים, בין השאר בעניינים אלה: 

לצורך עדכונם ומסירתם בהתאם להוראות החוק המוצע, 
המאגר  הפעלת  לשם  במישרין  הנדרש  אחר  לצורך  וכן 
כפי שיקבע הנגיד בהסכמת שר המשפטים  לשם השלמת 
הסדרתו של היבט משמעותי זה, מוצע לקבוע כי קישור 

הנתונים כאמור ייעשה בדרך שיורה הממונה  

לסעיף קטן )ג( המוצע

לשם הגנה על פרטיות הלקוחות והבטחת הנקיטה 
לסיכון  מענה  שייתנו  נאותים  מידע  אבטחת  באמצעי 
הכרוך באיסוף המידע ושמירתו, מוצע להסמיך את הנגיד 
לקבוע, בהסכמת שר המשפטים, הוראות הדרושות לשם 

אבטחת המידע המועבר למאגר, הכלול בו והנמסר ממנו  
בכלל זה, מוצע להסמיך את הנגיד כאמור לקבוע הוראות 
לעניין אופן איסוף המידע ורישומו בידי מקור המידע, אופן 
העברתו למאגר, שמירתו במאגר, השימוש בו ואבטחתו, וכן 
לעניין אופן הגישה למידע הכלול במאגר, ובכלל זה מורשי 
הגישה למידע, אמצעי הזיהוי הנדרשים מלשכת אשראי 

והוראות בדבר בקרה על המערכת האמורה  

החוק הקיים מסדיר את פעולתו של בעל רישיון   סעיפים  
בחוק  לעגן  מוצע  עוסקים   על  מידע  שירות   58  עד 61 
זה,  לעניין  הקיים  החוק  הוראות  את  המוצע   

בכמה שינויים כפי שיפורט להלן 
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סוג נתוני אשראי על עוסק שלשכת מידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף,   )1(
להחזיק ולמסור; 

מקורות המידע שמהם לשכת המידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף נתוני   )2(
אשראי;

שימושים אסורים בנתוני אשראי על עוסק;  )3(

אופן מסירת נתוני אשראי על עוסק   )4(

לשכת מידע על עוסקים תחזיק במידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע על עוסקים 61   החזקת מידע
לתקופה של שבע שנים לפחות מיום קבלת המידע 

פרק י"א: הממונה על שיתוף בנתוני אשראי

סימן א': מינוי הממונה ותפקידו

מינוי הממונה 
 ותפקידו

הנגיד ימנה עובד בנק ישראל שיהיה ממונה על שיתוף בנתוני אשראי לפי חוק זה, 62  
על עוסקים  ובכלל זה ייתן רישיונות שירות נתוני אשראי ורישיונות שירות מידע 
ויפקח ויערוך בקרה על פעולתן של לשכות האשראי ולשכות המידע על עוסקים, וכן 
על פעולתם לפי חוק זה של מקורות המידע המעבירים מידע למאגר, של המשתמשים 

בנתוני אשראי ושל מיופי כוח בתמורה  

סימן ב': מרשמים

הממונה ינהל מרשמים כמפורט להלן: 63  מרשמים )א( 

סוג נתוני אשראי על עוסק שלשכת מידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף,   )1(
להחזיק ולמסור; 

מקורות המידע שמהם לשכת המידע על עוסקים לא תהיה רשאית לאסוף נתוני   )2(
אשראי;

שימושים אסורים בנתוני אשראי על עוסק;  )3(

אופן מסירת נתוני אשראי על עוסק   )4(

לשכת מידע על עוסקים תחזיק במידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע על עוסקים 61  
לתקופה של שבע שנים לפחות מיום קבלת המידע 

 החזקת מידע

פרק י"א: הממונה על שיתוף בנתוני אשראי

סימן א': מינוי הממונה ותפקידו

הנגיד ימנה עובד בנק ישראל שיהיה ממונה על שיתוף בנתוני אשראי לפי חוק זה, 62  
ובכלל זה ייתן רישיונות שירות נתוני אשראי ורישיונות שירות מידע על עוסקים 
ויפקח ויערוך בקרה על פעולתן של לשכות האשראי ולשכות המידע על עוסקים, וכן 
על פעולתם לפי חוק זה של מקורות המידע המעבירים מידע למאגר, של המשתמשים 

בנתוני אשראי ושל מיופי כוח בתמורה  

מינוי הממונה 
 ותפקידו

סימן ב': מרשמים

הממונה ינהל מרשמים כמפורט להלן: 63   מרשמים)א( 

בסעיף 58 המוצע, מוצע לקבוע את התנאים לקבלת 
בסעיף  לקבוע  בדומה  עוסקים   על  מידע  שירות  רישיון 
7)א()1( המוצע לעניין לשכת אשראי, מוצע להוסיף תנאי 
הקיים  לחוק   5 בסעיף  כיום  הקבועים  התנאים  על  נוסף 
)הקובע כאמור את התנאים לקבלת רישיון משני הסוגים 
- שירות נתוני אשראי ושירות מידע על עוסקים(, שלפיו 
על המבקש להיות חברה כהגדרתה בחוק החברות )כלומר, 

חברה שהתאגדה בישראל( 

 בסעיף 59 המוצע, מוצע לקבוע הוראה דומה במהותה 
לזו הקבועה בסעיף 33 לחוק הקיים  ואולם על פי המוצע 
בסעיף זה )ובסעיף 6 המוצע(, נדרש רישיון שירות מידע 
על עוסקים לפי החוק המוצע רק לצורך איסוף, החזקה או 
מסירה לאחר של מידע על יחיד בפעילותו כעוסק, ולא על 

כל עוסק כפי שקבוע בסעיף 33 לחוק הקיים 

בסעיף 61 המוצע, מוצע לקבוע הוראה לעניין תקופת 
הזהה  עוסקים,  על  מידע  לשכת  בידי  המידע  החזקת 

להוראה הקבועה בסעיף 35 לחוק הקיים 

בסעיף 60 המוצע, מוצע להסמיך את שר המשפטים 
עוסקים  על  האשראי  נתוני  סוגי  את  בתקנות  להגביל 
שלשכת מידע על עוסקים תוכל לאסוף, להחזיק ולמסור; 
להגביל כאמור את מקורות המידע שמהם תוכל לשכת 
מידע כאמור לאסוף נתוני אשראי; וכן לקבוע שימושים 
שיהיה אסור ללשכת מידע כאמור לעשות בנתוני אשראי 
על לקוח בפעילותו כעוסק  כמו כן מוצע להסמיכו לקבוע 
על  אשראי  נתוני  יימסרו  שבו  האופן  לעניין  הוראות 
עוסקים  יצוין כי הוראה הנוגעת לאופן מסירת הנתונים 

קבלת  מועד  )ציון  הקיים  לחוק   36 בסעיף  היום  קבועה 
המידע בדוח האשראי(, אך היא מתייתרת נוכח ההסמכה 

האמורה לשר 

מוצע לקבוע כי הנגיד ימנה עובד בנק ישראל   סעיף 62 
לפי  אשראי  בנתוני  שיתוף  על  ממונה  שיהיה   
פי  על  הוא,  הממונה  הממונה(    - )להלן  המוצע  החוק 
המוצע, המאסדר של פעילות כלל המשתתפים הפרטיים 
במערכת, קרי, מקורות המידע, לשכות האשראי, לשכות 
מידע על עוסקים, משתמשים בנתוני אשראי ומיופי כוח 
בתמורה  על פי המוצע ייתן הממונה רישיונות שירות נתוני 
אשראי ושירות מידע על עוסקים ויפקח ויערוך בקרה על 
פעולתן של לשכות האשראי ולשכות המידע על עוסקים 
וכן על פעולתם לפי חוק זה של מקורות המידע המעבירים 
מידע למאגר, של המשתמשים בנתוני אשראי ושל מיופי 

כוח בתמורה 

לממונה יוקנו סמכויות מתאימות לאסדרת פעילות 
הגורמים האמורים ולפיקוח עליהם בהיבטים הנדרשים, 
לרבות סמכות לתת הוראות כמפורט להלן בדברי ההסבר 
לסעיף 64 להצעת החוק, וסמכות להטיל עיצומים כספיים 
כמפורט להלן בדברי ההסבר לסעיפים 84 עד 98 להצעת 

החוק  

בפעילות  הכרוך  הציבורי  האינטרס  לאור   סעיף 63 
אשראי,  בנתוני  לשיתוף  במערכת  השחקנים   
מוצע לקבוע כי הממונה ינהל מרשמים הפתוחים לעיון 
הציבור באתר האינטרנט של בנק ישראל, באופן שיאפשר 
מוסרים  אשר  הגופים  מיהם  השאר,  בין  לראות,  לציבור 
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מרשם של לשכות אשראי;  )1(

מרשם של מקורות מידע המעבירים מידע למאגר לפי הוראות פרק ו';  )2(

מרשם של משתמשים בנתוני אשראי;   )3(

מרשם של מיופי כוח בתמורה מסוג שיקבע הנגיד;  )4(

מרשם של לשכות מידע על עוסקים   )5(

המרשמים יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של בנק ישראל  )ב( 

סימן ג': הוראות הממונה

הממונה רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר התייעצות עם הוועדה שמונתה לפי 64  הוראות הממונה
סימן ד' -

לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של לשכות האשראי ולשכות   )1(
המידע על עוסקים, של נושאי משרה בהן ושל כל מי שמועסק על ידם, לשם קיום 
מטרות חוק זה, לשם ניהולן התקין של הלשכות, ובכלל זה אבטחת המידע על 
ידיהן, ולשם השמירה על עניינם של המשתמשים בנתוני אשראי ושל הלקוחות 
ובכלל זה הגנה על פרטיותם של הלקוחות; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל 

הלשכות או לסוג מסוים מהן;

זה,  חוק  לפי  למאגר  מידע  המעבירים  המידע  למקורות  הוראות  לתת   )2(
למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח בתמורה, בפעולתם לפי חוק זה, לשם 
קיום מטרות חוק זה ולשם השמירה על עניינם של המשתמשים בנתוני אשראי 
ושל הלקוחות ובכלל זה הגנה על פרטיותם של הלקוחות; הוראות כאמור יכול 
בנתוני אשראי או מיופי הכוח  שיינתנו לכלל מקורות המידע, המשתמשים 

בתמורה או לסוג מסוים מהם 

דוחות  את  קונים  אשר  הגופים  מיהם  וכן  למאגר  מידע 
האשראי, דוחות ריכוז הנתונים וחיוויי האשראי  המרשמים 
שינהל הממונה על פי המוצע הם מרשם לשכות אשראי, 
מרשם מקורות מידע המעבירים מידע למאגר לפי הוראות 
פרק ו' המוצע, מרשם המשתמשים בנתוני אשראי, מרשם 
מיופי כוח בתמורה מסוג שקבע הנגיד וכן מרשם לשכות 

מידע על עוסקים   

הגורם בתור  הממונה,  את  להסמיך  מוצע   סעיף 64 
המערכת  של  התקינה  פעולתה  על  המופקד   
לשיתוף בנתוני אשראי, והמפקח על השחקנים השונים 
במערכת, לתת הוראות לאותם שחקנים, לצורך קיום מטרות 
החוק המוצע  בשל מורכבות המערכת ומאחר שההוראות 
שייתן הממונה לפי הסעיף המוצע יהיו בחלקן הוראות 
הגורמים  כלל  כלפי  מופנות  משהן  תחיקתי,  פועל  בנות 
המשתמשים במערכת או כלפי סוג מסוים שלהם, מוצע 
כי הממונה ייתן את ההוראות האמורות לאחר התייעצות 

עם ועדה מייעצת שימנה הנגיד לצורך זה 

 )1( בין השאר מוצע להסמיך את הממונה, בפסקה 
המוצעת, לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתן וניהולן 
של לשכות האשראי ולשכות המידע על עוסקים, וכן דרכי 

פעולתם של נושאי משרה בהן ושל כל מי שמועסק על 
ידם, והכול לשם קיום מטרות החוק המוצע ולשם ניהולן 
ידן,  על  המידע  אבטחת  זה  ובכלל  הלשכות,  של  התקין 
ולשם שמירה על עניינם של המשתמשים בנתוני אשראי 
ושל הלקוחות, ובכלל זה הגנה על פרטיותם של הלקוחות 

בפסקה )2( המוצעת, מוצע להסמיך את הממונה לתת 
לפי  למאגר  מידע  המעבירים  המידע  למקורות  הוראות 
החוק המוצע, למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח 
בתמורה, בפעולתם לפי החוק המוצע, וזאת לשם השמירה 
על עניינם של המשתמשים בנתוני אשראי ושל הלקוחות, 

ובכלל זה ההגנה על פרטיותם של הלקוחות 

בשל העובדה שההסדר המוצע בחוק זה הוא הסדר 
התפעוליים  ההיבטים  על  נוסף  בו,  שמעורבות  מורכב 
המורכבים, זכויות של לקוחות ובהן זכותם לפרטיות, ובשל 
הפגיעה המסוימת בזכות זו, מוצע להסמיך את הממונה, 
בדומה לסמכויות הנתונות למפקח על הבנקים ולממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לתת למשתתפים 
למאפיינים  בהתאם  שונות  הוראות  במערכת,  השונים 
השונים של כל אחד מהם ולמהות פעילותם  בהתאם לכך, 
מוצע שהלשכות האמורות, שהן בעלות רישיון, יפוקחו 
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פרסום הוראות 
הממונה

הוראות הממונה לפי סעיף 64 וכל הוראה אחרת של הממונה לפי חוק זה שהיא 65   )א( 
בת פועל תחיקתי, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה 

על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן 

הוראות הממונה כאמור בסעיף קטן )א( וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור  )ב( 
במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, ורשאי הנגיד לקבוע דרכים 

נוספות לפרסומן 

סימן ד': הוועדה המייעצת לעניין הוראות הממונה

הוועדה המייעצת 
לעניין הוראות 

הממונה

הנגיד ימנה ועדה שתפקידה לייעץ לממונה לעניין מתן הוראות לפי סעיף 64 66   )א( 
)בסימן זה - הוועדה( 

הוועדה תהיה בת חמישה חברים וזה הרכבה: )ב( 

אחד מחברי הוועדה יהיה משפטן שהוא עובד המדינה, שימונה בהסכמת   )1(
היועץ המשפטי לממשלה;

אחד מחברי הוועדה יהיה עובד משרד האוצר;  )2(

שאר חברי הוועדה ימונו מקרב הציבור או מקרב עובדי המדינה, ובלבד   )3(
שמספר חברי הוועדה מקרב הציבור לא יפחת משניים;

שניים מחברי הוועדה הממונים מקרב הציבור, לפחות, יהיו אנשי משק   )4(
וכלכלה, או חברי הסגל האקדמי הבכיר או מי שהיו חברי סגל כאמור, במוסד 
מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 12, שהם בעלי 

ניסיון או השכלה בתחום השירותים הפיננסיים;

אחד מחברי הוועדה יהיה מומחה באבטחת מידע או מומחה בטכנולוגיות   )5(
מידע 

הנגיד ימנה אחד מחברי הוועדה ליושב ראש הוועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש  )ג( 

הוועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הוועדה או לבקשת הממונה, ותכלול בסדר  )ד( 
יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת היושב ראש או הממונה 

שלושה חברי הוועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, יהיו מניין חוקי  )ה( 
בישיבותיה 

לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן 67   ניגוד עניינים )א( 
תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין 

תפקיד אחר שלו 

הוראות הממונה לפי סעיף 64 וכל הוראה אחרת של הממונה לפי חוק זה שהיא 65   )א( 
בת פועל תחיקתי, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה 

על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן 

פרסום הוראות 
הממונה

הוראות הממונה כאמור בסעיף קטן )א( וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור  )ב( 
במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, ורשאי הנגיד לקבוע דרכים 

נוספות לפרסומן 

סימן ד': הוועדה המייעצת לעניין הוראות הממונה

הנגיד ימנה ועדה שתפקידה לייעץ לממונה לעניין מתן הוראות לפי סעיף 64 66   )א( 
)בסימן זה - הוועדה( 

הוועדה המייעצת 
לעניין הוראות 

הממונה

הוועדה תהיה בת חמישה חברים וזה הרכבה: )ב( 

אחד מחברי הוועדה יהיה משפטן שהוא עובד המדינה, שימונה בהסכמת   )1(
היועץ המשפטי לממשלה;

אחד מחברי הוועדה יהיה עובד משרד האוצר;  )2(

שאר חברי הוועדה ימונו מקרב הציבור או מקרב עובדי המדינה, ובלבד   )3(
שמספר חברי הוועדה מקרב הציבור לא יפחת משניים;

שניים מחברי הוועדה הממונים מקרב הציבור, לפחות, יהיו אנשי משק   )4(
וכלכלה, או חברי הסגל האקדמי הבכיר או מי שהיו חברי סגל כאמור, במוסד 
מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 12, שהם בעלי 

ניסיון או השכלה בתחום השירותים הפיננסיים;

אחד מחברי הוועדה יהיה מומחה באבטחת מידע או מומחה בטכנולוגיות   )5(
מידע 

הנגיד ימנה אחד מחברי הוועדה ליושב ראש הוועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש  )ג( 

הוועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הוועדה או לבקשת הממונה, ותכלול בסדר  )ד( 
יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת היושב ראש או הממונה 

שלושה חברי הוועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, יהיו מניין חוקי  )ה( 
בישיבותיה 

לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן 67   )א( 
תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין 

תפקיד אחר שלו 

 ניגוד עניינים

גם לעניין דרכי פעולתן וניהולן התקין, ולא רק לשם קיום 
מטרות החוק ולשם שמירה על עניינם של המשתמשים 

בנתוני אשראי והלקוחות 

ברשומות  לפרסם  חובה  שאין  לקבוע  מוצע   סעיף 65 
 64 סעיף  לפי  הממונה  שנתן  ההוראות  את   
המוצע  החוק  לפי  הממונה  של  הוראה  כל  וכן  המוצע 
יפרסם  המוצע,  פי  על  ואולם  תחיקתי   פועל  בת  שהיא 
הממונה ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל 
מועד תחילתן  הסדר דומה להסדר המוצע בסעיף זה קיים 
בסעיף 5)2( לפקודת הבנקאות ובסעיף 59 לחוק הפיקוח על 
)קופות גמל(, התשס"ה-2005  על פי  שירותים פיננסיים 

המוצע, יעמדו הוראות הממונה לעיון הציבור במשרדי 
הממונה ובאתר האינטרנט של בנק ישראל, ומוצע להסמיך 

את הנגיד לקבוע דרכים נוספות לפרסומן   

 סעיפים  כאמור בדברי ההסבר לסעיף 64 המוצע, ייוועץ 
 66 עד 72  הממונה בוועדה המייעצת לעניין מתן הוראות

  לפי אותו סעיף  מוצע, אפוא, להסמיך את הנגיד 
כמה הוראות  למנות את הוועדה המייעצת, וכן לקבוע 
ניגוד  מניעת  עבודתה,  סדרי  הרכבה,  הוועדה,  לעניין 
עניינים של חבריה, תקופת כהונתם של חבריה וסודיות 

החלה על דיוניה ועל החומר הנמסר לחבריה 

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   12
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חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון בישיבות הוועדה, אם הנושא הנדון עלול  )ב( 
לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר 
הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת 

תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה 

התברר לחבר הוועדה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד  )ג( 
עניינים כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, יודיע על כך, בכתב, בהקדם האפשרי, ליושב 

ראש הוועדה; היה חבר הוועדה האמור יושב ראש הוועדה - יודיע על כך לנגיד 

לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר נעשה בתמורה או שלא  )ד( 
בתמורה 

בסעיף זה - )ה( 

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף אחר שהוא או קרובו הם 
בעלי עניין או נושאי משרה בו;

"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, 
חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים, וכן אדם אחר 

הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה;

"בעל עניין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 

תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה שלוש שנים מיום מינויו 68  תקופת כהונה )א( 

חבר הוועדה שתמה תקופת כהונתו יכול שיתמנה מחדש לאותה התקופה  )ב( 

חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:69  פקיעת כהונה )א( 

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לנגיד;  )1(

נבצר ממנו דרך קבע, לדעת הנגיד, למלא תפקידו;  )2(

הוא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא   )3(
ראוי למלא את תפקידו או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם 

ניתן בעניינו פסק דין סופי 

עובד המדינה שהתמנה להיות חבר הוועדה, תפקע כהונתו כאשר יחדל להיות  )ב( 
עובד המדינה 

הוועדה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה 70  סדרי עבודה

קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר 71  שמירת תוקף
בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו 

לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה או מכל חומר שנמסר לה, אלא אם כן הנגיד הסמיך 72  סודיות
אותו לכך 

מאחר שהוראות הממונה צפויות לעסוק בין השאר 
הלשכות  פעולת  של  ומקצועיים  תפעוליים  בעניינים 
ומקורות המידע, מוצע שבין חברי הוועדה הממונים מקרב 
הציבור יהיו לפחות שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה 
 או חברי סגל אקדמי בכיר בהווה או בעבר, שהם בעלי 

ניסיון או השכלה בתחום השירותים הפיננסיים, וחבר אחד 
בטכנולוגיות  מומחה  או  מידע  באבטחת  מומחה  שהוא 
מידע, אשר יכול שיהיה מקרב הציבור או מקרב עובדי 

המדינה 
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סימן ה': בירור תלונות ציבור

הממונה יברר תלונות ציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של לשכת אשראי, 73  בירור תלונות ציבור )א( 
לשכת מידע על עוסקים, מקור מידע המעביר מידע למאגר לפי פרק ו', משתמש בנתוני 

אשראי או מיופה כוח בתמורה 

נגעה תלונה לעניין שהדיון לגביו החל לפני בית המשפט או בורר או לעניין אשר  )ב( 
הוכרע בידי בית משפט או בורר, יביא זאת הממונה בחשבון במסגרת שיקוליו אם לברר 

את התלונה 

בירור תלונה יהיה בדרך שתיראה לממונה, והוא לא יהיה קשור להוראות שבסדרי 74  דרכי בירור )א( 
הדין או בדיני ראיות 

הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו וייתן לו הזדמנות להשיב  )ב( 
עליה  

מצא הממונה שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה 75  תוצאות הבירור )א( 
עליו; הממונה רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי 
שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלה הבירור, בין לעניין המקרה שעליו התלונה ובין 
לתקן המאגר  למנהל  להורות  הממונה  ורשאי  שהורה,  ובמועד  בדרך  כלל,   בדרך 
 את המידע שבמאגר; הורה הממונה על תיקון מידע שבמאגר יחולו ההוראות לפי

סעיף 54, בשינויים המחויבים 

מצא הממונה שהתלונה אינה מוצדקת, או שאינה ראויה לבירורו, יודיע על כך  )ב( 
למתלונן ולמי שהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו 

העלה הבירור חשד שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה את העניין לידיעת  )ג( 
היועץ המשפטי לממשלה 

פרק י"ב: פיקוח

בפרק זה - 76  הגדרות )א( 

"נתוני מערכת" - אחד מאלה:

סימן ה': בירור תלונות ציבור

הממונה יברר תלונות ציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של לשכת אשראי, 73   )א( 
לשכת מידע על עוסקים, מקור מידע המעביר מידע למאגר לפי פרק ו', משתמש בנתוני 

אשראי או מיופה כוח בתמורה 

בירור תלונות 
ציבור

נגעה תלונה לעניין שהדיון לגביו החל לפני בית המשפט או בורר או לעניין אשר  )ב( 
הוכרע בידי בית משפט או בורר, יביא זאת הממונה בחשבון במסגרת שיקוליו אם לברר 

את התלונה 

בירור תלונה יהיה בדרך שתיראה לממונה, והוא לא יהיה קשור להוראות שבסדרי 74   )א( 
הדין או בדיני ראיות 

דרכי בירור

הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו וייתן לו הזדמנות להשיב  )ב( 
עליה  

מצא הממונה שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה 75   )א( 
עליו; הממונה רשאי לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי 
שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלה הבירור, בין לעניין המקרה שעליו התלונה ובין 
לתקן המאגר  למנהל  להורות  הממונה  ורשאי  שהורה,  ובמועד  בדרך  כלל,   בדרך 
 את המידע שבמאגר; הורה הממונה על תיקון מידע שבמאגר יחולו ההוראות לפי

סעיף 54, בשינויים המחויבים 

תוצאות הבירור

מצא הממונה שהתלונה אינה מוצדקת, או שאינה ראויה לבירורו, יודיע על כך  )ב( 
למתלונן ולמי שהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו 

העלה הבירור חשד שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה את העניין לידיעת  )ג( 
היועץ המשפטי לממשלה 

פרק י"ב: פיקוח

בפרק זה - 76   הגדרות)א( 

"נתוני מערכת" - אחד מאלה:

 סעיפים  מוצע להסמיך את הממונה, בסעיף 73 המוצע, 
 73 עד 75  לברר תלונות ציבור בדבר פעולה של הגורמים

בדומה  זאת  ממש   בהן  ראה  אם  המפוקחים,    
 60 בסעיפים  הביטוח  על  למפקח  הנתונה  לסמכות 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   62 עד 
התשמ"א-1981, וכן בדומה לסמכות הנתונה למפקח על 
ללקוח(,  )שירות  הבנקאות  לחוק   16 סעיף  לפי  הבנקים 

התשמ"א-1981 )להלן - חוק הבנקאות )שירות ללקוח(( 

במקרה שהבירור יעלה חשד לביצוע עבירה פלילית, 
מוצע שהממונה יביא את הדבר לידיעת היועץ המשפטי 

לממשלה 

את  לברר  הממונה  יוכל   ,74 בסעיף  המוצע  פי  על 
התלונה בדרך שתיראה לו והוא לא יהיה קשור להוראות 
שבסדרי דין או בדיני הראיות  כמו כן, על הממונה להביא 
את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו ולתת לו הזדמנות 

להשיב עליה 

על פי המוצע בסעיף 75, יודיע הממונה על תוצאות 
הבירור למתלונן ולמי שהתלונה עליו  ככל שימצא הממונה 

כי התלונה מוצדקת, רשאי הוא להורות למי שהתלונה 
עליו לתקן ליקוי שהעלה הבירור בדרך ובמועד שהורה  
כמו כן הוא יוכל על פי המוצע להורות על תיקון ליקוי דרך 
כלל, ולא רק לעניין המקרה שהתלונה עליו, שכן תלונות 
ציבור מצביעות לעתים מזומנות על ליקויים רוחביים אצל 
מי שהתלונה עליו, או על ליקויים כאמור בשוק האשראי 

בכללותו 

כמו כן מוצע להסמיך את הממונה לתקן את הליקוי 
המידע  את  לתקן  המאגר  בדרך של מתן הוראה למנהל 
שבמאגר, ואם הורה כאמור, יחולו על פי המוצע הוראות 
סעיף 54 המוצע לעניין עדכון המידע במאגר והודעה על 

העדכון  

מוצע להגדיר כמה מונחים המשמשים בפרק י"ב  סעיף 76 
פי  על  מערכת"   "נתוני  המונח  ובהם  המוצע,   
המוצע נתוני מערכת הם אחד משניים: נתונים על החזקה 
וניהול של מידע ושל מאגרי מידע ועל השימוש בהם, בידי 
לשכות האשראי או לשכות המידע על עוסקים, הדרושים 
והתקנות  המוצע  החוק  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם 
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נתונים על החזקה וניהול של מידע ושל מאגרי מידע, בידי לשכת אשראי   )1(
או לשכת מידע על עוסקים, והשימוש בהם, הדרושים לשם פיקוח על ביצוע 

ההוראות לפי חוק זה בידי הלשכה, ובלבד שאינם כוללים מידע מזוהה;

רישומים שלשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים חייבת לשמור לפי   )2(
חוק זה, אגב ניהול של מאגר מידע, אחזקתו או שימוש בו;

"מחשב", "חומר מחשב", "חדירה לחומר מחשב" ו"פלט" - כמשמעותם בחוק המחשבים, 
התשנ"ה-1995 13 

להם 77  הסמכת מפקחים נתונות  שיהיו  מפקחים  ישראל  בנק  עובדי  מבין  להסמיך  רשאי  הנגיד  )א( 
הסמכויות לפי פרק זה, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה 

לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף קטן )א( אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה: )ב( 

הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא   )1(
ראוי, לדעת הנגיד, להיות מפקח;

הוא קיבל הכשרה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי   )2(
שהורה הנגיד;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה הנגיד;  )3(

לעניין הסמכויות לפי סעיפים 78)4( ו–79 - הוא מיומן לביצוע פעולות של   )4(
חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור 

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח -78  סמכויות המפקח

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה   )1(
רשמית אחרת המזהה אותו;

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך, לרבות פלט, שיש   )2(
בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה;

מכוחו, שאינם כוללים מידע מזוהה; או רישומים שלשכת 
לפי  לשמור  חייבת  עוסקים  על  מידע  לשכת  או  אשראי 
החוק המוצע אגב ניהול מאגר מידע, אחזקתו או שימוש 
בו  נתונים אלה מאפשרים לבחון את מבנה מאגר המידע 
ותוכנו, בלא קבלת פרטים על אדם זה או אחר, וכן את 

רישום פעולות המאגר המתחייב מהוראות החוק המוצע 

עובדי  מבין  למנות,  את הנגיד  להסמיך  מוצע   סעיף 77 
להם  נתונות  יהיו  אשר  מפקחים  ישראל,  בנק   
הסמכויות לפי סעיפים 78 עד 80 המוצעים, לשם ביצוע 

הוראות החוק המוצע והתקנות מכוחו 

מוצע לקבוע כי לא ימונה עובד בנק ישראל למפקח, 
אלא אם כן התקיימו בו התנאים האלה:

1  עברו הפלילי של המועמד לתפקיד נבדק ונמצא שהוא 
ראוי לשמש מפקח 

מתאימה   הכשרה  קיבל  מפקח  לתפקיד  2  המועמד 
זו תיקבע בנהלים בידי הנגיד ותכלול הכשרה  הכשרה 

בהפעלת הסמכויות הנתונות למפקח לפי החוק המוצע 
וכן הכשרה בנושאים מקצועיים אחרים, בהתאם לצורך 

3  המועמד לתפקיד מפקח עומד בתנאים אחרים )כגון 
השכלה, מעבר מבחני מיון וכדומה( שעליהם הורה הנגיד 

בנהלים 

מוצע לקבוע כי למפקח שהוסמך לפי הוראות  סעיף 78 
הסמכויות  נתונות  יהיו  המוצע,   77 סעיף   
הקבועות בסעיף זה  סמכויות אלה נועדו לאפשר למפקח 
לפקח על ביצוע הוראות החוק המוצע, כל עוד אין חשד 

שבוצעה עבירה על החוק 

הנתונות  לסמכויות  בעיקרן  דומות  אלה  סמכויות 
לפי החוק הקיים לרשם )רשם שירותי נתוני אשראי או 
רשם שירותי מידע על עוסקים(, בכמה שינויים  ראשית, 
סמכות התפיסה שהיתה נתונה לרשם לפי סעיף 10)4( לחוק 
המוצע   החוק  לפי  למפקח  נתונה  ואינה  בוטלה  הקיים 
)1( המוצעת, סמכות  שנית, מוצע לתת למפקח, בפסקה 
לדרישת הזדהות  כמו כן, מוצע לקבוע את סמכות דרישת 

המסמכים, בפסקה )3( המוצעת, בצורה מפורטת יותר 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 366   13
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לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו או למסור לו עותק מחומר מחשב   )3(
הכולל נתוני מערכת או מידע מדגמי הדרוש לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי 

חוק זה; מידע מדגמי לפי פסקה זו יידרש רק בהיקף הנחוץ למימוש תכליות הפיקוח;

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים, בהתאם   )4(
להוראות סעיף 79;

להיכנס למקום שבו פועל גוף מפוקח, או למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי   )5(
פועל בו גוף מפוקח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של 
בית משפט; לעניין זה, "גוף מפוקח" - לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מקור 

מידע המעביר מידע למאגר, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה  

 חדירה לחומר
מחשב של לשכת 
אשראי או לשכת 
מידע על עוסקים

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה בידי לשכת אשראי או לשכת מידע על 79  
עוסקים, רשאי מפקח שמתקיימות לגביו הוראות פסקאות )1( עד )4( של סעיף 77)ב( -

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם העתקת   )1(
נתוני המערכת הכלולים בו, להעתיק את נתוני המערכת כאמור ולהפיק מהם פלט, 
ובלבד שלא תבוצע חדירה לחומר מחשב אם אינה נדרשת במישרין לשם איתור נתוני 

המערכת והעתקתם; 

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם איסוף   )2(
זו ייאסף רק בהיקף הנדרש למימוש תכליות  מידע מדגמי; מידע מדגמי לפי פסקה 

הפיקוח;

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם העתקת   )3(
מידע על לקוח, להעתיק את המידע ולהפיק ממנו פלט, ובלבד שאותו לקוח הסכים 
לכך מראש ובכתב, ושלא תבוצע חדירה לחומר מחשב אם אינה נדרשת במישרין לשם 

איתור המידע על אותו לקוח והעתקתו 

דרישת חומר מחשב 
או חדירה לחומר 

מחשב - הסתייעות 
במומחה ומחיקת 

 המידע

לשם ביצוע הסמכויות לפי פסקאות )3( ו–)4( של סעיף 78, רשאי מפקח להסתייע 80   )א( 
במומחה, גם אם אינו עובד המדינה, לצורך עריכת בדיקה במקום שבו פועל מי שממנו 
נדרש חומר מחשב לפי אותן פסקאות, ולצורך דרישת חומר המחשב או החדירה לחומר 
המחשב, אם לצורך הדרישה או החדירה כאמור נדרש ניסיון, ידע או אמצעים שאין 
בידי המפקח, ובלבד שהמפקח נוכח במקום בעת ביצוע הפעולות בידי המומחה ומפקח 

על ביצוען; המפקח יודיע למומחה על חובת הסודיות החלה עליו 

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו או למסור לו עותק מחומר מחשב   )3(
הכולל נתוני מערכת או מידע מדגמי הדרוש לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי 

חוק זה; מידע מדגמי לפי פסקה זו יידרש רק בהיקף הנחוץ למימוש תכליות הפיקוח;

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים, בהתאם   )4(
להוראות סעיף 79;

להיכנס למקום שבו פועל גוף מפוקח, או למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי   )5(
פועל בו גוף מפוקח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של 
בית משפט; לעניין זה, "גוף מפוקח" - לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מקור 

מידע המעביר מידע למאגר, משתמש בנתוני אשראי או מיופה כוח בתמורה  

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה בידי לשכת אשראי או לשכת מידע על 79  
עוסקים, רשאי מפקח שמתקיימות לגביו הוראות פסקאות )1( עד )4( של סעיף 77)ב( -

 חדירה לחומר
מחשב של לשכת 
אשראי או לשכת 
מידע על עוסקים לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם העתקת   )1(

נתוני המערכת הכלולים בו, להעתיק את נתוני המערכת כאמור ולהפיק מהם פלט, 
ובלבד שלא תבוצע חדירה לחומר מחשב אם אינה נדרשת במישרין לשם איתור נתוני 

המערכת והעתקתם; 

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם איסוף   )2(
זו ייאסף רק בהיקף הנדרש למימוש תכליות  מידע מדגמי; מידע מדגמי לפי פסקה 

הפיקוח;

לחדור לחומר מחשב של לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים לשם העתקת   )3(
מידע על לקוח, להעתיק את המידע ולהפיק ממנו פלט, ובלבד שאותו לקוח הסכים 
לכך מראש ובכתב, ושלא תבוצע חדירה לחומר מחשב אם אינה נדרשת במישרין לשם 

איתור המידע על אותו לקוח והעתקתו 

לשם ביצוע הסמכויות לפי פסקאות )3( ו–)4( של סעיף 78, רשאי מפקח להסתייע 80   )א( 
במומחה, גם אם אינו עובד המדינה, לצורך עריכת בדיקה במקום שבו פועל מי שממנו 
נדרש חומר מחשב לפי אותן פסקאות, ולצורך דרישת חומר המחשב או החדירה לחומר 
המחשב, אם לצורך הדרישה או החדירה כאמור נדרש ניסיון, ידע או אמצעים שאין 
בידי המפקח, ובלבד שהמפקח נוכח במקום בעת ביצוע הפעולות בידי המומחה ומפקח 

על ביצוען; המפקח יודיע למומחה על חובת הסודיות החלה עליו 

דרישת חומר 
מחשב או חדירה 

לחומר מחשב 
- הסתייעות 

במומחה ומחיקת 
 המידע

החוק הקיים מאפשר לרשם לחדור לחומר מחשב  סעיף 79 
פיקוח   לצורכי  רישיון,  בעל  ברשות  המצוי   
לסמכות זו נודעת חשיבות רבה בתחום זה, מאחר שמערכת 
נתוני האשראי המוסדרת בחוק נשמרת ומנוהלת באופן 

ממוחשב 

הסמכות הקיימת היום בחוק רחבה, ומוצע לקבוע 
איזון חדש בין הפגיעה האפשרית בפרטיות, ובין צורכי 
הפיקוח, בדרך של צמצום האפשרות לקבלת מידע פרטי 
לחדור   ניתן  שלמחשביו  המפוקח  זהות  וצמצום  מזוהה, 
לשכת  של  מחשב  לחומר  חדירה  לאפשר  מוצע  לפיכך, 
פיקוח,  לצורכי  עוסקים,  על  מידע  לשכת  או  אשראי 

בשלושה סוגי מקרים:

1  חדירה לחומר מחשב לשם העתקה והפקת פלט מנתוני 
המערכת שבחומר המחשב )ראו פסקה )1( המוצעת(  נתוני 

המערכת הם כאמור הנתונים המאפשרים לבחון את מבנה 
מאגר המידע ותוכנו בלא קבלת פרטים מזהים, וכן לבחון 
החוק  מהוראות  המתחייב  המאגר  פעולות  רישום  את 

המוצע 

2  חדירה לחומר מחשב לשם איסוף מידע מדגמי, כלומר 
תכליות  למימוש  הנדרש  מוגבל  בהיקף  מזוהה  מידע 

הפיקוח )ראו פסקה )2( המוצעת(  

לקוח  על  מידע  קבלת  לשם  מחשב  לחומר  3  חדירה 
מסוים, בתנאי שהסכים לכך מראש ובכתב  

 סעיף 80  מוצע להבהיר כי לצורך דרישת עותק מחומר
  מחשב הכולל נתוני מערכת או מידע מדגמי 
וכן לשם ביצוע חדירה לחומר מחשב של לשכת אשראי 
או לשכת מידע על עוסקים, יוכל מפקח להסתייע במומחה 
שאינו עובד המדינה  המפקח, שהוא בעל הסמכות, חייב 
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מידע מדגמי שנאסף לפי סעיף 78)3( ו–)4(, יימחק ממאגרי המידע של בנק ישראל  )ב( 
לאחר סיום הליכי הפיקוח שלשמם נאסף, אך לא יאוחר מששה חודשים ממועד מסירתו 

או איסופו או במועד מאוחר יותר שיקבע השר 

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו 81  חובת הזדהות
ובהתקיים שניים אלה:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;  )1(

יש בידו תעודה החתומה בידי הנגיד, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה   )2(
יציג על פי דרישה 

פרק י"ג: עונשין

אלה דינם מאסר שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין:82  עונשין )א( 

מי שעשה שימוש בנתוני אשראי שקיבל מהמאגר, שלא למטרה שלשמה   )1(
התבקשו, בניגוד להוראות סעיף 22;

נותן אשראי שביקש מלשכת אשראי חיווי אשראי, בלא שיידע את את   )2(
הלקוח על כך, בניגוד להוראות סעיף 31;

חברת תשתית ציבורית שביקשה חיווי בשאלה האם לנקוט אמצעי גבייה   )3(
לגבי לקוח בלי ששלחה הודעה ללקוח, בניגוד להוראות סעיף 35;

לשכת אשראי שהעתיקה או שמרה מידע לא מזוהה, בניגוד להוראות  )4( 
סעיף 43)ב(;

מעבר  אשראי  בנתוני  שהחזיקו  בתמורה  כוח  מיופה  או  אשראי  לשכת   )5(
לתקופה האמורה בסעיף 47;

על פי המוצע להיות נוכח במקום בעת ההסתייעות, ועליו 
להודיע למומחה על חובת הסודיות החלה עליו 

מוצע לקבוע כי מפקח יעשה שימוש בסמכויותיו   סעיף 81 
אם  רק  המוצע(  י"ב  )פרק  הפיקוח  פרק  לפי   
את  קיים  אם  ורק  מילוי תפקידו  בעת  אותן  מפעיל  הוא 
חובת ההזדהות באופן הקבוע בסעיף 81 המוצע )ענידת 
הנגיד  בידי  החתומה  תעודה  והחזקת  אותו  המזהה  תג 

המפרטת את תפקידיו וסמכויותיו(  

במטרה להגביר את ההגנה על לקוחות ולהעניק   סעיפים 
סמכויות אכיפה לרשויות האכיפה, מוצע לקבוע,  82 ו–83 

כפי שהיה קבוע גם בסעיף 49 לחוק הקיים, כי   
הפרות של הוראות שונות בחוק יהוו עבירות פליליות  
בשל השינויים המבניים והמהותיים שנערכו בחוק המוצע 
לעומת החוק הקיים, מוצעות עבירות פליליות נוספות, 
וכן מוצע להבחין בין העבירות השונות בהתאם למידת 

חומרתן 

העבירות הפליליות נועדו בעיקרן להגן על הלקוחות 
ועל זכותם לפרטיות ולהבטיח כי בקשת המידע מהמאגר 
שנקבע  לאיזון  בהתאם  ייעשו  כאמור  במידע  והשימוש 

בחוק המוצע 

בין השאר, מוצע לקבוע עבירות פליליות שדינן מאסר 
שנה או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין, בשל 

הפרות של הוראות החוק הנוגעות לשימוש במידע המצוי 
במאגר שלא למטרה שלשמה התבקש, בקשת מידע על 
אודות לקוח בלי שמבקש המידע עדכן את הלקוח בכך 

או החזקה של המידע לתקופה העולה על המותר בחוק 

כמו כן, מוצע לקבוע שהעתקה או שמירה של מידע 
שאינו מזוהה בידי לשכת אשראי, בניגוד להוראות החוק 
המוצע, תהווה עבירה פלילית כאמור  עוד מוצע לקבוע 
פעולות  וביצע  מזוהה  בלתי  מידע  לידיו  שקיבל  שאדם 
לאיתור זהות הלקוח, בניגוד להוראות החוק המוצע, עובר 

עבירה פלילית כאמור 

נוסף על כך, בשל האיסור על מעסיק לבקש את נתוני 
האשראי של אדם לצורך העסקתו, שמוצע לקבוע בסעיף 
שימוש  או  כאמור  בקשה  כי  לקבוע  מוצע  המוצע,   103
בנתוני האשראי לצורך זה תהווה גם כן עבירה פלילית 
61)א()3( לחוק  שדינה מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 

העונשין  

בין העבירות הפליליות שדינן מאסר שלוש שנים או 
הקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין, מוצע למנות 
התנהגויות אשר חומרתן גבוהה יותר והפגיעה הצפויה 

בעקבותיהן בזכות הלקוחות לפרטיות גדולה יותר 

אשראי,  נתוני  שאיסוף  מוצע  הקיים,  לחוק  בדומה 
החזקה בהם לצורך מסירתם לאחר או מסירתם לאחר, דרך 
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נותן אשראי שהחזיק בדוח אשראי מעבר לתקופת עסקת האשראי, בניגוד   )6(
להוראות סעיף 50 או שלא מחק את דוח האשראי בתוך התקופה האמורה באותו 

סעיף;

מי שקיבל מידע לא מזוהה שמקורו במאגר וביצע פעולה לאיתור זהות   )7(
הלקוח שהמידע מתייחס אליו, בניגוד להוראות סעיף 55)ב(;

לשכת מידע על עוסקים שהחזיקה מידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע   )8(
על עוסקים, לתקופה הקצרה משבע שנים מיום קבלת המידע, בניגוד להוראות 

סעיף 61; 

מי שקיבל, לשם העסקת אחר, נתוני אשראי לגביו, או עשה בהם שימוש,   )9(
בניגוד להוראות סעיף 103 

אלה דינם מאסר שלוש שנים או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין: )ב( 

מי שאסף נתוני אשראי, החזיק בהם לצורך מסירתם לאחר או מסרם לאחר,   )1(
דרך עיסוק, בניגוד להוראות סעיף 4;

לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים שפעלה שלא בהתאם לתנאי   )2(
רישיונה, בניגוד להוראות סעיפים 5 או 6;

לשכת אשראי העוסקת בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי, בלא שקיבלה   )3(
אישור לכך מאת הממונה, בניגוד להוראות סעיף 12)ב(;

נותן אשראי שביקש מלשכת אשראי דוח אשראי בלא שקיבל את הסכמת   )4(
הלקוח לכך, בניגוד להוראות סעיף 23;

לשכת אשראי שהביאה בחשבון, לצורך דירוג אשראי של לקוח, נתונים   )5(
בדבר מינו, גילו, נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו או מקום מגוריו, 

בניגוד להוראות סעיף 49;

מי שגילה מידע על לקוח שהגיע אליו לפי חוק זה או עשה בו שימוש,   )6(
בניגוד להוראות סעיף 55)א( 

 אחריות נושא
משרה

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי פרק זה 83   )א( 
בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס בשל אותה 

עבירה 

נותן אשראי שהחזיק בדוח אשראי מעבר לתקופת עסקת האשראי, בניגוד   )6(
להוראות סעיף 50 או שלא מחק את דוח האשראי בתוך התקופה האמורה באותו 

סעיף;

מי שקיבל מידע לא מזוהה שמקורו במאגר וביצע פעולה לאיתור זהות   )7(
הלקוח שהמידע מתייחס אליו, בניגוד להוראות סעיף 55)ב(;

לשכת מידע על עוסקים שהחזיקה מידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע   )8(
על עוסקים, לתקופה הקצרה משבע שנים מיום קבלת המידע, בניגוד להוראות 

סעיף 61; 

מי שקיבל, לשם העסקת אחר, נתוני אשראי לגביו, או עשה בהם שימוש,   )9(
בניגוד להוראות סעיף 103 

אלה דינם מאסר שלוש שנים או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין: )ב( 

מי שאסף נתוני אשראי, החזיק בהם לצורך מסירתם לאחר או מסרם לאחר,   )1(
דרך עיסוק, בניגוד להוראות סעיף 4;

לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים שפעלה שלא בהתאם לתנאי   )2(
רישיונה, בניגוד להוראות סעיפים 5 או 6;

לשכת אשראי העוסקת בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי, בלא שקיבלה   )3(
אישור לכך מאת הממונה, בניגוד להוראות סעיף 12)ב(;

נותן אשראי שביקש מלשכת אשראי דוח אשראי בלא שקיבל את הסכמת   )4(
הלקוח לכך, בניגוד להוראות סעיף 23;

לשכת אשראי שהביאה בחשבון, לצורך דירוג אשראי של לקוח, נתונים   )5(
בדבר מינו, גילו, נטייתו המינית, גזעו, דתו, ארץ מוצאו, לאומיותו או מקום מגוריו, 

בניגוד להוראות סעיף 49;

מי שגילה מידע על לקוח שהגיע אליו לפי חוק זה או עשה בו שימוש,   )6(
בניגוד להוראות סעיף 55)א( 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי פרק זה 83   )א( 
בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס בשל אותה 

עבירה 

 אחריות נושא
משרה

עיסוק, בניגוד להוראות החוק המוצע ובלא קבלת רישיון 
מתאים, יהוו עבירה פלילי כאמור  מאחר שהמאגר הוא 
הגורם היחיד המורשה לאסוף את נתוני האשראי לפי החוק 
נתוני  של  כאמור  מסירה  או  החזקה  איסוף,  כל  המוצע, 
בידי לשכת מידע על עוסקים שרשאית,  אשראי )למעט 
במסגרת הפעלת שירות מידע על עוסקים, לאסוף ולהחזיק 
כעוסק לפי  בפעילותו  שקיבלה כדין על לקוח  מידע  כל 
הוראות סעיף 59 המוצע( מהווים עבירה על הוראות החוק  
יצוין שגם לשכות אשראי או לשכות מידע על עוסקים 
שפועלות בלא רישיון מכוח החוק המוצע, נכנסות לגדר 

העבירה האמורה  

בשל תפקידן של הלשכות והיקף המידע שהן נחשפות 
אליו, הפרת החוק המוצע בידיהן עלולה לגרום לפגיעה 
עבירה  לקבוע  מוצע  כן,  על  הלקוחות   בזכויות  חמורה 
הן  שבו  במקרה  גם  הלשכות  להתנהלות  בנוגע  פלילית 

פועלות בניגוד לתנאי רישיונן, וכן לקבוע עבירה כאמור 
לגבי לשכת האשראי העוסקת בעיסוק נוסף שאינו שירות 
בלי  המוצע(,  החוק  לפי  לה  מותר  )שאינו  אשראי  נתוני 
שקיבלה היתר לכך  כמו כן, מוצע לקבוע שלשכת אשראי 
אשר הביאה בחשבון במסגרת דירוג האשראי מאפיינים 
של הלקוח שאסור היה לה להתחשב בהם לפי חוק זה, 

מבצעת עבירה פלילית 

למסירת מידע  בשל חשיבותה של הסכמת הלקוח 
לגביו, מוצע לקבוע כי בקשת נותן אשראי מלשכת אשראי 
לכך,  הלקוח  הסכמת  את  לבקש  בלי  אשראי,  דוח  לקבל 
תהווה גם כן עבירה פלילית  בדומה לחוק הקיים, מוצע 
לקבוע גם בחוק זה כי מי שגילה מידע על לקוח שהגיע 
אליו לפי החוק המוצע או עשה שימוש במידע כאמור, 

בניגוד לחוק המוצע, מבצע עבירה פלילית  
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נעברה עבירה לפי פרק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא  )ב( 
משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן 

כדי למלא את חובתו 

בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או  )ג( 
פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה 

פרק י"ד: עיצום כספי

בפרק זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי העניין:84  הגדרות

לעניין לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מקור מידע המעביר מידע למאגר   )1(
ומשתמש בנתוני אשראי - 500,000 שקלים חדשים;

לעניין מיופה כוח בתמורה - 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - 50,000   )2(
שקלים חדשים 

הפעיל אדם שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, בלא שבידו רישיון 85  עיצום כספי )א( 
לכך, בניגוד להוראות סעיפים 5 או 6, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי 

הוראות פרק זה, בסכום של 50,000 שקלים חדשים 

מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל  )ב( 
עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הבסיסי:

לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים שפעלה שלא בהתאם לתנאי   )1(
רישיונה, בניגוד להוראות סעיפים 5 או 6;

לשכת אשראי העוסקת בעיסוק שאינו שירות נתוני אשראי, בלא שקיבלה   )2(
אישור לכך מאת הממונה, בניגוד להוראות סעיף 12)ב(;

מקור מידע החייב בהעברת מידע למאגר לפי סעיף 16 ולא העבירו בהתאם   )3(
להוראות הסעיף האמור;

מקור מידע שלא נקט אמצעים סבירים להבטחת הדיוק והמהימנות של   )4(
נתוני האשראי שהעביר למאגר, בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 16)ו(, או 

שהעביר נתוני אשראי בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 16)ז(;

מי שעשה שימוש בנתוני אשראי שקיבל מהמאגר, שלא למטרה שלשמה   )5(
התבקשו, בניגוד להוראות סעיף 22;

לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל נתוני אשראי לצורך עריכת דוח   )6(
אשראי, בלי שנוכחה כי מתקיימים התנאים להעברת נתונים לצורך דוח אשראי, 

בניגוד להוראות סעיף 24;

נותן אשראי שסירב על בסיס דוח אשראי שקיבל להתקשר בעסקת אשראי   )7(
או שינה לרעה את התנאים של עסקת אשראי שהתקשר בה, בלא שהודיע על 
כך ללקוח ומסר לו את דוח האשראי או את דירוג האשראי, בניגוד להוראות 

סעיף 29;

מוצע  ומהירה,  יעילה  אכיפה  לאפשר  כדי   סעיפים  
 84 עד 98  להעניק לממונה סמכות להטיל עיצום כספי

   על מקור מידע, לשכת אשראי ולשכת מידע על 
עוסקים, משתמש בנתוני אשראי וכן מיופה כוח בתמורה, 
לפי העניין, בשל הפרה של הוראות החוק המוצע המנויות 

בסעיף 85 לחוק המוצע  בנוסף, מוצע לקבוע את השלבים 
שונות  והוראות  מפר  על  כספי  עיצום  הטלת  הליך  של 
לעניין העיצום הכספי המקובלות בחקיקה הכוללת אכיפה 

מינהלית   
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לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים בעבור מיופה כוח   )8(
בתמורה, בלי שנוכחה שהתקיימו התנאים להעברת דוח ריכוז נתונים, בניגוד 

להוראות סעיף 39;

לשכת אשראי שהעתיקה או שמרה מידע לא מזוהה, בניגוד להוראות  )9( 
סעיף 43)ב(;

מעבר  אשראי  בנתוני  שהחזיקו  בתמורה  כוח  מיופה  או  אשראי  לשכת   )10(
לתקופה האמורה בסעיף 47;

לשכת אשראי שגבתה תשלום בסכום העולה על הסכום המרבי שקבע   )11(
הנגיד, בניגוד להוראות לפי סעיף 48;

נותן אשראי שהחזיק בדוח אשראי מעבר לתקופת עסקת האשראי, בניגוד   )12(
להוראות סעיף 50 או שלא מחק את דוח האשראי בתוך התקופה האמורה באותו 

סעיף;

לשכת אשראי שמסרה נתוני אשראי למשתמש בנתוני אשראי או למיופה   )13(
כוח בתמורה, בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 51;

מקור מידע שלא הודיע לבנק ישראל על נתוני אשראי שאינם שלמים או   )14(
מדויקים או שחל בהם שינוי ולא העביר את הנתונים המועדכנים, בהתאם 

להוראות הממונה, בניגוד להוראות סעיף 52;

מידע  או  שערך  בירור  תוצאות  ישראל  לבנק  העביר  שלא  מידע  מקור   )15(
מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 53)ג(;

מקור מידע שלא אסף מידע ורשם אותו בהתאם להוראות שקבע הנגיד   )16(
לפי סעיף 57)ג()1(;

)1( לשכת מידע על עוסקים שהפרה הוראות שקבע השר לפי פסקאות   )17( 
עד )4( של סעיף 60;

לשכת מידע על עוסקים שהחזיקה מידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע   )18(
על עוסקים, לתקופה הקצרה משבע שנים מיום קבלת המידע, בניגוד להוראות 

סעיף 61; 

מי שהפר הוראה מהוראות הממונה לפי סעיף 64   )19(

לשכת אשראי שביקשה מבנק ישראל דוח ריכוז נתונים בעבור מיופה כוח   )8(
בתמורה, בלי שנוכחה שהתקיימו התנאים להעברת דוח ריכוז נתונים, בניגוד 

להוראות סעיף 39;

לשכת אשראי שהעתיקה או שמרה מידע לא מזוהה, בניגוד להוראות  )9( 
סעיף 43)ב(;

מעבר  אשראי  בנתוני  שהחזיקו  בתמורה  כוח  מיופה  או  אשראי  לשכת   )10(
לתקופה האמורה בסעיף 47;

לשכת אשראי שגבתה תשלום בסכום העולה על הסכום המרבי שקבע   )11(
הנגיד, בניגוד להוראות לפי סעיף 48;

נותן אשראי שהחזיק בדוח אשראי מעבר לתקופת עסקת האשראי, בניגוד   )12(
להוראות סעיף 50 או שלא מחק את דוח האשראי בתוך התקופה האמורה באותו 

סעיף;

לשכת אשראי שמסרה נתוני אשראי למשתמש בנתוני אשראי או למיופה   )13(
כוח בתמורה, בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 51;

מקור מידע שלא הודיע לבנק ישראל על נתוני אשראי שאינם שלמים או   )14(
מדויקים או שחל בהם שינוי ולא העביר את הנתונים המועדכנים, בהתאם 

להוראות הממונה, בניגוד להוראות סעיף 52;

מידע  או  שערך  בירור  תוצאות  ישראל  לבנק  העביר  שלא  מידע  מקור   )15(
מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 53)ג(;

מקור מידע שלא אסף מידע ורשם אותו בהתאם להוראות שקבע הנגיד   )16(
לפי סעיף 57)ג()1(;

)1( לשכת מידע על עוסקים שהפרה הוראות שקבע השר לפי פסקאות   )17( 
עד )4( של סעיף 60;

לשכת מידע על עוסקים שהחזיקה מידע שאספה במסגרת מתן שירות מידע   )18(
על עוסקים, לתקופה הקצרה משבע שנים מיום קבלת המידע, בניגוד להוראות 

סעיף 61; 

מי שהפר הוראה מהוראות הממונה לפי סעיף 64   )19(

הטלת עיצום כספי היא סמכות מינהלית המשמשת 
כאמצעי אכיפה רגולטורי יעיל ומהיר שמטרתו העיקרית 
המפוקח  והחזרת  החוקיות  ההוראות  קיום  כפיית  היא 

למשטר ציות  

סמכות זו היתה קיימת בחוק הקיים )ראו סעיפים 42 
עד 48 לחוק הקיים( שהחוק המוצע מחליף אותו  לנוכח 
מורשים  גורמים  שפועלים  בו  בשוק  שמדובר  העובדה 
שכפופים לפיקוח, הסמכות להטיל עיצומים כספיים היא 

סמכות ראויה ומתאימה   

להטיל  הסמכות  לרבות  הקיים,  החוק  חקיקת  מאז 
עיצומים כספיים שעוגנה בו, התבססה בחקיקה תבנית 
נוהגת של מנגנון עיצומים כספיים, השונה מזו שנחקקה 
הוכנסו  לפיכך,  לבטלו   זה  בחוק  שמוצע  הקיים  בחוק 

שינויים ועדכונים במנגנון העיצומים הכספיים המוצע 
בחוק זה, שנועד להחליף את המנגנון הישן 

בין השינויים המוצעים נכלל ציון מפורש של סכומי 
העיצום הכספי, חלף הפניה לסכומי הקנסות המצוינים 
בסעיף 64 לחוק העונשין, בחוק הקיים  זאת משום שעניינו 
בעבירות  ולא  המינהלי  במישור  המטופלות  בהפרות 

פליליות  

לנוכח העובדה שבחוק המוצע מנגנון הסדרה שונה 
מהקבוע בחוק הקיים, וגם הגורמים המפוקחים הם שונים, 
מוצע לעדכן בהתאם את ההפרות שביצוען יגרור הטלת 
עיצום כספי  ההפרות שבשלהן יוטל עיצום כספי לפי החוק 

המוצע מנויות בסעיף 85 המוצע  
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הודעה על כוונת 
 חיוב

היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור 86   )א( 
בסעיף 85 )בפרק זה - המפר(, ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור 
למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי )בפרק זה - הודעה על כוונת חיוב(  

בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה: )ב( 

המעשה או המחדל )בפרק זה  - המעשה(, המהווה את ההפרה;  )1(

סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;  )2(

זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 87;  )3(

הסמכות להוסיף על סכום עיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה   )4(
חוזרת לפי הוראות סעיף 89, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין 

הסעיף האמור 

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 86 רשאי לטעון את טענותיו, 87   זכות טיעון
בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 
ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה 

נוספת שלא תעלה על 30 ימים  

החלטת הממונה 
ודרישת תשלום 

להטיל88   אם   ,87 סעיף  לפי  שנטענו  הטענות  את  ששקל  לאחר  יחליט,  הממונה   )א( 
על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות 

סעיף 90 

החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן )א( -  )ב( 

להטיל על המפר עיצום כספי - ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום   )1(
הכספי )בפרק זה - דרישת תשלום(, שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום 

הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

שלא להטיל על המפר עיצום כספי - ימסור לו הודעה על כך, בכתב   )2(

בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן )ב(, יפרט המנהל את נימוקי החלטתו  )ג( 

לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 87, בתוך התקופה האמורה באותו  )ד( 
סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה 

למפר במועד האמור 

הפרה נמשכת 
והפרה חוזרת

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים 89   )א( 
שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה 

ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה  בהפרה חוזרת  )ב( 
לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות לפי חוק 
זה כאמור בסעיף 85, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל 

על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע 

הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק 90  סכומים מופחתים  )א( 
זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן )ב( 

השר רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום  )ב( 
כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, ובשיעורים שיקבע 

כמו כן, בסעיפים 86 עד 98 המוצעים, מוצעות הוראות 
מפורטות המסדירות את הפרוצדורה של ההליך המינהלי 

שבמסגרתו מתקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי, לצורך 
הבטחת קיומו של הליך מינהלי שבמסגרתו נשמרות זכויות 
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סכום מעודכן של 
 העיצום הכספי 

     

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי 91   )א( 
מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 88)ד( - ביום מסירת ההודעה 
על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 96 ועוכב תשלומו של העיצום 
הכספי בידי הממונה או בית המשפט - יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום 

ההחלטה בערעור 

סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיפים 84 ו–85 יתעדכנו ב–1 בינואר בכל שנה  )ב( 
)בסעיף קטן זה - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון 
לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום 
הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן 

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף  )ג( 
קטן )ב( 

המועד לתשלום 
העיצום הכספי

המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור 92  
בסעיף 88  

הפרשי הצמדה 
וריבית 

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי 93  
הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 14 )בפרק זה - 

הפרשי הצמדה וריבית(, עד לתשלומו 

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים )גבייה( 15 94  גבייה 

עיצום כספי בשל 
הפרה לפי חוק זה 

ולפי חוק אחר

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 85 95  
ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד 

על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו 96  ערעור )א( 
יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר 

הודעה על ההחלטה  

אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן )א( כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא  )ב( 
אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך 

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן )א(, לאחר ששולם העיצום  )ג( 
הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על 
הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת 

הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו 

הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל 97   פרסום  )א( 
את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה 

להטיל עיצום כספי:  

דבר הטלת העיצום הכספי;  )1(

מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;  )2(

סכום העיצום הכספי שהוטל;  )3(

אם הופחת העיצום הכספי - הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום   )4(
ושיעורי ההפחתה;

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי 91   )א( 
מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 88)ד( - ביום מסירת ההודעה 
על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 96 ועוכב תשלומו של העיצום 
הכספי בידי הממונה או בית המשפט - יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום 

ההחלטה בערעור 

סכום מעודכן של 
 העיצום הכספי 

     

סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיפים 84 ו–85 יתעדכנו ב–1 בינואר בכל שנה  )ב( 
)בסעיף קטן זה - יום העדכון(, בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון 
לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום 
הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן 

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף  )ג( 
קטן )ב( 

המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור 92  
בסעיף 88  

המועד לתשלום 
העיצום הכספי

לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי 93  
הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 14 )בפרק זה - 

הפרשי הצמדה וריבית(, עד לתשלומו 

הפרשי הצמדה 
וריבית 

גבייה עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים )גבייה( 15 94  

על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 85 95  
ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד 

עיצום כספי בשל 
הפרה לפי חוק זה 

ולפי חוק אחר

על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו 96   )א( 
יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה למפר 

הודעה על ההחלטה  

ערעור

אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן )א( כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא  )ב( 
אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך 

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן )א(, לאחר ששולם העיצום  )ג( 
הכספי לפי הוראות פרק זה, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על 
הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת 

הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו 

הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל 97   )א( 
את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה 

להטיל עיצום כספי:  

 פרסום 

דבר הטלת העיצום הכספי;  )1(

מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;  )2(

סכום העיצום הכספי שהוטל;  )3(

אם הופחת העיצום הכספי - הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום   )4(
ושיעורי ההפחתה;

ס"ח התשכ"א, עמ' 192   14

חוקי א"י, כרך ב' עמ' )ע( 1374, )א( 1399   15
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פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;  )5(

שמו של המפר - ככל שהמפר הוא תאגיד   )6(

הוגש ערעור לפי סעיף 96, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו  )ב( 

על אף הוראות סעיף קטן )א()6(, רשאי הממונה  לפרסם את שמו של מפר שהוא  )ג( 
יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור 

על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות  )ד( 
ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9)א( לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 16, וכן רשאי 
הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת 

למסור לפי סעיף 9)ב( לחוק האמור 

פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע  )ה( 
שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד - לתקופה של שנתיים 

הנגיד רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה   )ו( 

שמירת אחריות 
פלילית 

תשלום עיצום כספי לפי פרק זה, לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל 98   )א( 
הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 85, המהווה עבירה 

שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א(, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות 

חדשות, המצדיקות זאת 

הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן )א(,  )ג( 
לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום 
בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב( לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום 

ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו 

פרק ט"ו: שונות

בנק ישראל רשאי, לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה, לפעול לאימות זהותו של לקוח 99  אימות זהות

פרטים מזהים 
הכלולים בנתוני 

אשראי

השר יקבע את הפרטים המזהים של לקוח שייכללו בנתוני אשראי שמעביר מקור מידע 100  
למאגר לפי פרק ו' ואת הפרטים המזהים כאמור שייכללו בנתוני אשראי שמוסר בנק 

ישראל מהמאגר לפי פרק ז' 

המפוקחים  כמו כן מוצעת, בסעיף 98 המוצע, הוראה לעניין 
הוראה  הפר  אדם  שבו  במקרה  פלילית  אחריות  שמירת 
מההוראות שבשל הפרתן מוטל עיצום כספי, המהווה גם 

עבירה לפי החוק המוצע )לפי סעיף 82 המוצע(  

ביצוע  לשם  ישראל,  בנק  את  להסמיך  מוצע   סעיף 99 
תפקידיו לפי חוק זה, לפעול לאימות זהותו של   
לקוח  אימות הזהות נדרש, בין השאר, כדי לוודא כי מי 
שהסכים למסירת נתוני אשראי לגבי לקוח, לפי סעיף 26 

המוצע, הוא הלקוח 

 סעיף 100   נתוני אשראי כהגדרתם בחוק המוצע, כוללים
לוודא  שנועדו  הלקוח  של  מזהים  פרטים    
שהלקוח שלגביו מועבר מידע למאגר וממנו, הוא הלקוח 
אשראי  לחיווי  או  אשראי  לדוח  בקשה  הוגשה  שלגביו 
לקבוע  השר  את  להסמיך  מוצע  נתונים   ריכוז  לדוח  או 
במסגרת  מידע  מקור  שיעביר  המזהים  הפרטים  מהם 
ו' המוצע  נתוני האשראי שהוא מעביר למאגר לפי פרק 
ואת הפרטים כאמור שיעביר בנק ישראל במסגרת נתוני 

האשראי שהוא מוסר מהמאגר לפי פרק ז' המוצע 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 226   16

ר ב ס ה י  ר ב ד
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שמירת מידע 
המיועד ללשכת 

אשראי מסוימת

הנגיד רשאי לקבוע כי מקור מוסמך המעביר נתוני אשראי למאגר לפי סעיף 16)ד(, יהיה 101  
רשאי, בהתקיים תנאים שיקבע הנגיד, לבקש מבנק ישראל כי נתוני האשראי שמסר 
יישמרו במאגר בנפרד משאר נתוני האשראי וכי הם יימסרו רק ללשכות האשראי 
שיבקש; קבע הנגיד כאמור ישמור בנק ישראל את המידע במאגר בהתאם ולא ייתן 

גישה אל מידע שנשמר כאמור אלא ללשכות האשראי שביקש מקור המידע 

מסירת הודעה 
ללקוח על תחילת 

איסוף נתונים 

ועל 102   במאגר  לגביו  אשראי  נתוני  איסוף  תחילת  על  ללקוח  הודעה  ימסור   הממונה 
זכותו להגיש בקשה לאי–הכללת נתונים לפי סעיף 19 או בקשה לאי–מסירת נתונים 

לפי סעיף 27 

איסור דרישת נתוני 
אשראי לשם העסקה

לא יבקש אדם, במישרין או בעקיפין, לשם העסקת אחר, נתוני אשראי לגביו, לרבות 103   )א( 
בדרך של הצהרה או שאלון בכתב, לא יקבל נתונים כאמור ולא יעשה בהם שימוש 

לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות  )ב( 
סעיף קטן )א( 

הגבלה על הכללת 
נתונים במאגר 

ומסירתם, מטעמים 
של ביטחון המדינה 
או יחסי החוץ שלה

בנק ישראל לא יכלול במאגר נתוני אשראי מסוימים ולא ימסור מהמאגר נתוני אשראי 104  
מסוימים, לבקשת ראש גוף ביטחון או מי שהוסמך על ידו לשם כך, מטעמים של ביטחון 
המדינה או יחסי החוץ שלה ובהתאם לנוהל שיקבעו לעניין זה בנק ישראל והגופים 
הביטחוניים, באישור ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת; בסעיף זה, "גוף ביטחון" - צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון 
הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד 

הביטחון  

הנגיד רשאי לקבוע כי מקור מוסמך המעביר נתוני אשראי למאגר לפי סעיף 16)ד(, יהיה 101  
רשאי, בהתקיים תנאים שיקבע הנגיד, לבקש מבנק ישראל כי נתוני האשראי שמסר 
יישמרו במאגר בנפרד משאר נתוני האשראי וכי הם יימסרו רק ללשכות האשראי 
שיבקש; קבע הנגיד כאמור ישמור בנק ישראל את המידע במאגר בהתאם ולא ייתן 

גישה אל מידע שנשמר כאמור אלא ללשכות האשראי שביקש מקור המידע 

שמירת מידע 
המיועד ללשכת 

אשראי מסוימת

ועל 102   במאגר  לגביו  אשראי  נתוני  איסוף  תחילת  על  ללקוח  הודעה  ימסור   הממונה 
זכותו להגיש בקשה לאי–הכללת נתונים לפי סעיף 19 או בקשה לאי–מסירת נתונים 

לפי סעיף 27 

מסירת הודעה 
ללקוח על תחילת 

איסוף נתונים 

לא יבקש אדם, במישרין או בעקיפין, לשם העסקת אחר, נתוני אשראי לגביו, לרבות 103   )א( 
בדרך של הצהרה או שאלון בכתב, לא יקבל נתונים כאמור ולא יעשה בהם שימוש 

איסור דרישת נתוני 
אשראי לשם העסקה

לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות  )ב( 
סעיף קטן )א( 

בנק ישראל לא יכלול במאגר נתוני אשראי מסוימים ולא ימסור מהמאגר נתוני אשראי 104  
מסוימים, לבקשת ראש גוף ביטחון או מי שהוסמך על ידו לשם כך, מטעמים של ביטחון 
המדינה או יחסי החוץ שלה ובהתאם לנוהל שיקבעו לעניין זה בנק ישראל והגופים 
הביטחוניים, באישור ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת; בסעיף זה, "גוף ביטחון" - צבא הגנה לישראל, שירות הביטחון 
הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד 

הביטחון  

הגבלה על הכללת 
נתונים במאגר 

ומסירתם, מטעמים 
של ביטחון 

המדינה או יחסי 
החוץ שלה

המודל  נבחר  ההסבר,  לדברי  במבוא  כאמור   סעיף 101  
המערכת  למבנה  המתאים  כמודל  המעורב    
לשיתוף בנתוני אשראי  בהקשר זה, קיימות שתי חלופות 
משנה, שמוצע לאפשר את שתיהן בחקיקה  החלופה האחת, 
והיא ברירת המחדל של החוק המוצע, לא תאפשר תחרות 
בין הלשכות לגבי מקורות מוסמכים, כך שכל המידע במאגר 
יהיה זמין לכל לשכות האשראי, והמאגר הוא שיחתום על 
הסכמים מסחריים ויצרף מקורות מוסמכים למאגר  החלופה 
השנייה, המותנית בקביעת הנגיד לפי הסעיף המוצע, היא 
שטח  האשראי  לשכות  לרשות  יעמיד  המרכזי  שהמאגר 
ממקורות  מידע  לשמור  רשאיות  יהיו  שבו  פרטי  אחסון 
ולשכות  מסחריים,  הסכמים  על  עמן  שחתמו  משלימים 
האשראי יוכלו להתחרות זו בזו על המקורות המוסמכים  
כמובן שלפי שתי החלופות, יישמר המידע לגבי הלקוחות 

אך ורק במאגר שבבנק ישראל 

 סעיפים      מאחר שקיימת חשיבות רבה למודעות של
 102 ו–117)ב(   הלקוחות לתחילת האיסוף, בין השאר, כדי

      לאפשר להם לבחון את התנהלותם ולתקן 
את הדרוש תיקון, מוצע לקבוע כי הממונה ימסור ללקוח 
הודעה על תחילת איסוף נתוני אשראי לגביו במאגר ועל 
זכותו להגיש בקשה לאי–הכללת נתונים )ראו דברי הסבר 
לסעיף 19 להצעת החוק( או בקשה לאי–מסירת נתונים )ראו 

דברי הסבר לסעיף 27 להצעת החוק( 

מעבר  הוראת  לקבוע  מוצע  המוצע,  117)ב(  בסעיף 
ביום  יתחיל  לגביהם  הנתונים  שאיסוף  לקוחות  לעניין 
האלה  הלקוחות  כלל  לגבי  המוצע   החוק  של  תחילתו 

תפורסם הודעה מתאימה ברשומות ובשלושה עיתונים 
יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שאחד מהם 

יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית  

 סעיף 103   בניגוד לשוק האשראי הקמעונאי, שוק התעסוקה
פערי  יחסי   באופן  ותחרותי  מבוזר  שוק  הוא    
המידע בשוק זה משפיעים במידה דומה על כלל השחקנים 
ואינם מונעים ממעסיקים להתחרות על עובדים, כך שאין 
הצדקה, מטעמי תחרות, לשימוש בנתוני אשראי בשוק זה  
נוסף על כך, הניסיון להסיק מהתנהגותו של אדם בתחום 
האשראי על התנהגותו כעובד הוא בעייתי ועלול להביא 
מגיע  אדם  שבשלהן  רבות  סיבות  יש  שגויות   למסקנות 
לחדלות פירעון, אשר אינן קשורות כלל לאמינותו כעובד  
לפיכך, ובין שאר הטעמים, מוצע שלא לכלול את התכלית 

האמורה במטרות החוק 

זמין  הופך  כאמור  מידע  של  שקיומו  החשש  בשל 
יותר, מוצע לאסור על מעסיקים לבקש את נתוני אשראי 
בעקיפין,  או  במישרין  אחר,  מאדם  או  העבודה  ממבקש 

כאמור בסעיף המוצע 

)כהגדרתו ביטחון  גוף  לראש  לאפשר  מוצע   סעיף 104  
  המוצעת בסעיף זה( לבקש מבנק ישראל שלא 
לקלוט אל תוך המאגר נתוני אשראי מסוימים או שלא 
של  מטעמים  החוצה,  מהמאגר  מסוימים  נתונים  למסור 
שהבקשה  ובלבד  שלה,  החוץ  ויחסי  המדינה  ביטחון 
לבין  ישראל  בנק  בין  שייקבע  לנוהל  בהתאם  תיעשה 
הנוהל,  כי  מוצע  עוד  האמורים   הביטחוניים  הגופים 
שמטבע הדברים יהיה מסווג, יובא לאישור ועדת המשנה 
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 הרחבת תחולה
 על תאגידים

הנגיד, בהתייעצות עם השר, רשאי, לשם השגת מטרות חוק זה, לקבוע כי מקורות המידע 105  
החייבים במסירת נתוני אשראי לגבי לקוח לפי פרק ו', כולם או חלקם, יהיו חייבים 
להעביר למאגר גם נתוני אשראי לגבי תאגידים מסוג שיקבע; בתקנות כאמור יקבע 
הנגיד, בין השאר, הוראות לעניין סוג נתוני האשראי שיועברו, אופן שמירתם במאגר, 

התנאים למסירתם מהמאגר והשימוש בהם 

מעשה או מחדל בניגוד להוראות חוק זה, הוא עוולה בנזיקין, והוראות פקודת הנזיקין 106  עוולה בנזיקין
]נוסח חדש[ 17, יחולו עליו, בכפוף להוראות חוק זה 

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו  107  ביצוע ותקנות

הנגיד, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע בצו הוראות בדבר אגרות כמפורט 108  אגרות )א( 
להלן:

אגרה בעד מסירת מידע מהמאגר;  )1(

אגרה בעד רישיון;  )2(

אגרה שנתית שתוטל על לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים   )3(

אגרות לפי סעיף זה ישולמו לבנק ישראל  )ב( 

אין להתנות על הוראות חוק זה 109  איסור התניה

ביטול חוק שירות 
נתוני אשראי

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 18 - בטל 110  

תיקון חוק חוקרים 
פרטיים ושירותי 

שמירה

בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 19, בסעיף 1, בהגדרה "חוקר פרטי", 111  
במקום "לבעל רישיון לפי חוק נתוני אשראי, התשס"ב-2002" יבוא "ללשכת מידע על 

עוסקים לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015" 

למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון 
של הכנסת 

נתוני ממאגר  הצומחות  שהתועלות  מאחר   סעיף 105   
  אשראי חשובות גם לעסקים קטנים ובינוניים, 
שחלקם מאוגדים, מוצע להסמיך את הנגיד, בהתייעצות 
עם השר, לקבוע כי מקורות המידע אשר חייבים במסירת 
ו' המוצע, ימסרו גם נתוני אשראי לגבי  נתונים לפי פרק 
תאגידים מסוג שיקבע הנגיד  כמו כן מוצע כי בתקנות 
האשראי  נתוני  סוג  לעניין  הוראות  הנגיד  יקבע  כאמור 
למסירתם  התנאים  במאגר,  שמירתם  אופן  שיועברו, 

מהמאגר והשימוש בהם  

מוצע לקבוע, בדומה להוראה הקבועה בסעיף 41   סעיף 106 
לחוק הקיים, כי מעשה או מחדל בניגוד להוראות   
החוק המוצע הוא עוולה בנזיקין, והוראות פקודת הנזיקין 

]נוסח חדש[, יחולו עליו, בכפוף להוראות החוק המוצע 

מוצע לקבוע כי שר המשפטים ממונה על ביצוע   סעיף 107 
החוק המוצע וכי הוא מוסמך להתקין תקנות   

לביצועו 

 סעיף 108  מוצע להסמיך את הנגיד, בהתייעצות עם שר
  האוצר, לקבוע, בצו, הוראות בדבר אגרות בעד 

שנתית  אגרה  וכן  רישיון,  אגרת  מהמאגר,  מידע  מסירת 
עוסקים   על  מידע  ולשכת  אשראי  לשכת  על  שתוטל 
הסמכה דומה קבועה היום בסעיף 52)א()4( לחוק הקיים  
אגרות אלה ישולמו לבנק ישראל, אשר על פי החוק המוצע 
מקים ומפעיל את המאגר, ואחראי על האסדרה הנלווית 
לפעילות הגורמים הרלוונטיים מול המאגר, לרבות מתן 

רישיונות ללשכות אשראי וללשכות מידע על עוסקים 

מוצע לקבוע כי אין להתנות על הוראות החוק   סעיף 109 
על  להגן  יוצר,  שהוא  באיזון  שנועד,  המוצע   

לקוחות מפני פגיעה שאינה נדרשת בזכותם לפרטיות 

המוצע  החוק  ההסבר,  לדברי  במבוא  כאמור   סעיף 110 
מחליף את החוק הקיים ומוצע על כן לבטל את   

חוק הקיים 

מוצע לתקן את חוק חוקרים פרטיים ושירותי   סעיף 111 
מההגדרה  ולהחריג  התשל"ב-1972,  שמירה,   
שמוסר  מי  את  האמור,  לחוק   1 שבסעיף  פרטי"  "חוקר 
ידיעות ללשכת מידע על עוסקים לפי החוק המוצע, שכן 
על פי החוק המוצע היא הגורם היחיד )שאינו בנק ישראל( 

שמותר לו לאסוף מידע 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266   17

ס"ח התשס"ב, עמ' 104; התשס"ז, עמ' 415   18

ס"ח התשל"ב, עמ' 90   19
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תיקון חוק שיקים 
ללא כיסוי

בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 20, בסעיף 15, במקום "ביצוע חוק שירות נתוני 112  
אשראי, התשס"ב-2002" יבוא "ביצוע חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015" 

תיקון חוק הבנקאות 
)שירות ללקוח(

בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981 21, בסעיף 5א1)ב(, פסקה )5( - תימחק 113  

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 22, בתוספת הראשונה, בפרט 17, במקום 114  
"חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002" יבוא "חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015" 

תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו, ורשאי השר בהסכמת הנגיד, בצו, 115  תחילה )א( 
לדחות את המועד האמור אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת ההסדר 

לשיתוף בנתוני אשראי לפי חוק זה )להלן - יום התחילה( 

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי הנגיד, בהסכמת השר, לקבוע כי תחילתן של  )ב( 
ההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה הוראות הממונה, לעניין מסירת מידע ממקורות המידע 
למאגר, כפי שיפרט בצו, תהיה במועד מוקדם יותר מהמועד האמור בסעיף קטן )א(, 
אם מצא כי הדבר דרוש לצורך היערכות להפעלת ההסדר האמור בסעיף קטן )א( ביום 

התחילה 

תקנות ראשונות לפי סעיף 57)ג( יותקנו עד יום התחילה 116  תקנות ראשונות

מי שערב יום התחילה הוא בעל רישיון שירות מידע על עוסקים ולא ניתן לו עד 117   הוראות מעבר )א( 
יום התחילה רישיון מאת הממונה לפי פרק י', וכן מי שערב יום התחילה הוא בעל 
רישיון שירות נתוני אשראי, ימחק את נתוני האשראי במאגר שבהחזקתו, ביום התחילה, 

בהתאם להוראות הממונה 

בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 20, בסעיף 15, במקום "ביצוע חוק שירות נתוני 112  
אשראי, התשס"ב-2002" יבוא "ביצוע חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015" 

תיקון חוק שיקים 
ללא כיסוי

תיקון חוק הבנקאות בחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-1981 21, בסעיף 5א1)ב(, פסקה )5( - תימחק 113  
)שירות ללקוח(

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 22, בתוספת הראשונה, בפרט 17, במקום 114  
"חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002" יבוא "חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2015" 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

מינהליים

תחילתו של חוק זה שנתיים מיום פרסומו, ורשאי השר בהסכמת הנגיד, בצו, 115   )א( 
לדחות את המועד האמור אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת ההסדר 

לשיתוף בנתוני אשראי לפי חוק זה )להלן - יום התחילה( 

תחילה

על אף הוראות סעיף קטן )א(, רשאי הנגיד, בהסכמת השר, לקבוע כי תחילתן של  )ב( 
ההוראות לפי חוק זה, ובכלל זה הוראות הממונה, לעניין מסירת מידע ממקורות המידע 
למאגר, כפי שיפרט בצו, תהיה במועד מוקדם יותר מהמועד האמור בסעיף קטן )א(, 
אם מצא כי הדבר דרוש לצורך היערכות להפעלת ההסדר האמור בסעיף קטן )א( ביום 

התחילה 

תקנות ראשונותתקנות ראשונות לפי סעיף 57)ג( יותקנו עד יום התחילה 116  

מי שערב יום התחילה הוא בעל רישיון שירות מידע על עוסקים ולא ניתן לו עד 117   )א( 
יום התחילה רישיון מאת הממונה לפי פרק י', וכן מי שערב יום התחילה הוא בעל 
רישיון שירות נתוני אשראי, ימחק את נתוני האשראי במאגר שבהחזקתו, ביום התחילה, 

בהתאם להוראות הממונה 

 הוראות מעבר

 סעיפים   מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק שיקים ללא כיסוי 
 112 ו–114   ואת פרט 17 בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט

  לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, ולהחליף 
בהם הפניות לחוק הקיים, בהפניות לחוק המוצע 

16)א( לחוק הקיים קובע הוראות לעניין  סעיף   סעיף 113 
נתונים בדבר אי–תשלום חובות שבעל רישיון   
רשאי לאסוף על לקוח  בשל העובדה שההסדר המוצע 
 )5( אינו כולל הוראה מקבילה להוראה הקבועה בפסקה 
לחוק  5א1)ב()5(  את סעיף  למחוק  של אותו סעיף, מוצע 

הבנקאות )שירות ללקוח(, המפנה לאותה פסקה 

השונים  גורמים  מצד  בהיערכות  הצורך  בשל   סעיף 115 
להפעלת ההסדר לשיתוף בנתוני אשראי, מוצע   
מיום  לשנתיים  המוצע  החוק  של  תחילתו  את  לקבוע 
פרסומו, ולהסמיך את השר בהסכמת הנגיד, בצו, לדחות 
את המועד האמור, אם נדרשת תקופת זמן נוספת לצורך 

היערכות להפעלת ההסדר האמור 

הנגיד,  את  להסמיך  מוצע  המוצע,  )ב(  קטן  בסעיף 
בהסכמת השר, לקבוע תחילה מוקדמת ליום התחילה של 
אם  וזאת  בצו,  שיפרט  כפי  מידע,  מסירת  לעניין  החוק, 
לשיתוף  ההסדר  להפעלת  היערכות  לצורך  דרוש  הדבר 

בנתוני אשראי 

הדרושים  אחרים  ועניינים  הממונה  מינוי  לעניין 
כדי להפעיל את החוק המוצע ביום תחילתו, יחול סעיף 
]נוסח חדש[, המאפשר להשתמש  19 לפקודת הפרשנות 
בסמכות להתקין תקנות או לעשות מינוי או כל דבר למען 
ביום  מטרת החיקוק, אם הדבר נדרש לקיומו של החוק 
תחילתו כאמור  כמו כן, יובהר כי אין בחוק המוצע כדי 
לפגוע בסמכויות הנתונות לפי דין לרגולטורים קיימים, 
החוק  לפי  מפוקחים  גופים  שהם  לגופים  הוראות  לתת 

המוצע 

לפי תקנות  התקנת  של  החשיבות  בשל   סעיף 116 
סעיף 57)ג( המוצע לעניין הקמת המאגר ולעניין   
אבטחת המידע שנאגר בו, מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות 

לפי הסעיף האמור יותקנו עד יום התחילה 

בעלי  לעניין  מעבר  הוראות  לקבוע  מוצע   סעיף 117 
שהחוק  מאחר  הקיים   החוק  לפי  רישיונות   
המוצע אינו מאפשר איסוף של נתוני אשראי או החזקתם 
במאגרים של לשכות האשראי - דבר שהתאפשר לבעלי 
הרישיונות לפי החוק הקיים - מוצע לקבוע כי בעל רישיון 
במאגר  האשראי  נתוני  את  ימחק  אשראי  נתוני  שירות 
שבהחזקתו, ביום התחילה, בהתאם להוראות הממונה  
הוראה זו תחול על פי המוצע גם על בעל רישיון שירות 
מידע על עוסקים שלא ניתן לו, עד יום התחילה, רישיון 

מאת הממונה  

ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשע"ד, עמ' 736   20

ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ד, עמ' 338   21

ס"ח התש"ס, עמ' 190   22

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הממשלה - 954, כ"ט בתשרי התשע"ו, 2015 10 12



50

על אף הוראות סעיף 102, ההודעה כאמור באותו סעיף לגבי לקוחות שתחילת  )ב( 
הלקוחות  כלל  לגבי  תפורסם  התחילה,  ביום  היא  במאגר  לגביהם  הנתונים  איסוף 
ברשומות ובשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שאחד מהם 

יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית 

השר, בהסכמת הנגיד ושר האוצר, יקבע את התקופה שלגביה יתייחסו נתוני  )ג( 
האשראי שיועברו למאגר ביום התחילה או במועד שנקבע לפי סעיף 115)ב(, לפי העניין, 

ורשאי הוא לקבוע תקופה כאמור שתחל לפני פרסומו של חוק זה 

אשראי,  נתוני  שירות  חוק  מהוראות  הוראה  התחילה  יום  לפני  שהפר  מי  )ד( 
התשס"ב-2002 )בסעיף זה - חוק שירות נתוני אשראי(, כמפורט בסעיף 42 לחוק האמור, 
כנוסחו ערב יום התחילה, ימשיכו לחול לגביו הוראות סעיפים 42 עד 48 לחוק האמור 

כנוסחם באותו מועד 

נעברה לפני יום התחילה עבירה לפי סעיפים 49 או 50 לחוק שירות נתוני אשראי,  )ה( 
לעניין עליה  האיסור  כביטול  זה,  לחוק   110 בסעיף  האמור,  החוק  בביטול  יראו   לא 

סעיף 4 לחוק העונשין 

בשל השינויים המוצעים בחוק המוצע, לרבות הוספת 
תנאים למתן רישיון ושינוי השירותים שרשאיות הלשכות 
לתת מכוח הרישיונות המוענקים להן לפי החוק המוצע, 
הרי שבעלי הרישיונות הפועלים כיום מכוח החוק הקיים, 
יידרשו להגיש בקשה לקבלת רישיון חדש בהתאם לחוק 
לקבלת  בקשות  להגיש  יוכלו  הרישיונות  בעלי  המוצע  
רישיונות מכוח החוק המוצע טרם יום תחילתו, כך שביום 
התחילה הם יחזיקו ברישיונות חדשים מכוח החוק המוצע 

את  ממנה  ולהפיק  המערכת  את  להפעיל  כדי 
התועלות המקוות, נדרש כי ייצברו במאגר מספיק נתונים, 
שייתנו עומק היסטורי  לפיכך מוצע, בסעיף קטן )ג(, להסמיך 
את שר המשפטים, בהסכמת הנגיד ושר האוצר, לקבוע 
מהי התקופה שלגביה יתייחסו נתוני האשראי שיועברו 
למאגר החל ביום התחילה או במועד שנקבע לפי סעיף 
115)ב( המוצע, וכן לקבוע שתקופה זו תחל לפני פרסומו 

של החוק המוצע 

בסעיף קטן )ד( מוצע לקבוע הוראה המבהירה שעל 
הפרות של החוק הקיים שמוצע לבטלו, שבוצעו טרם יום 
תחילתו של החוק המוצע, יהיה ניתן להטיל עיצום כספי 

ז' לחוק הקיים  על הפרות שבוצעו לאחר יום  מכוח פרק 
התחילה יחול מנגנון העיצומים הכספיים החדש, לרבות 

הסכומים הקבועים בו    

בניגוד למנגנון האכיפה המינהלית של העיצומים 
הכספיים, על ביטול והחלפה של עבירות פליליות חל החלק 
מטרתו  המוצע  )ה(  קטן  סעיף  העונשין   חוק  של  הכללי 
להבהיר כי על אף ביטולו של החוק הקיים, הרי שהחוק 
החדש המוצע מחליף את ההסדר הישן, לרבות העבירות 
הפליליות הקבועות בו, ואין לראות במצב דברים זה ביטול 
זו, ולמען הסר ספק, מוצע  של איסור או עבירה  מסיבה 
לקבוע מפורשות כי אין תחולה, בהקשר של ביטול החוק 
הקיים וקביעת העבירות הפליליות בחוק המוצע, לסעיף 
4 לחוק העונשין הקובע כי "נעברה עבירה ובוטל בחיקוק 
האיסור עליה - תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה"  
זאת מאחר שהעבירות האמורות לא בוטלו אלא הוחלפו   

עוד יצוין כי לעניין זה, ככל שהדבר יהיה רלוונטי, 
יחולו הוראות סעיף 5 לחוק העונשין, הקובע כי כאשר חל 
שינוי בחקיקה הנוגעת לעבירה, יחול על העניין החיקוק 

המקל עם העושה 
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להלן נוסח חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, 
שמוצע לבטלו:

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

פרק א': הגדרות
הגדרות

1  בחוק זה -

"בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון לפי חוק זה;

"דו"ח אשראי" - דין וחשבון המכיל נתוני אשראי, או 
מידע על עוסקים, לפי הענין;

ושל  אשראי  נתוני  שירותי  של  רשם   - "הרשם" 
שירותי מידע על עוסקים שמונה לפי סעיף 3;

"הוועדה" - ועדת הכלכלה של הכנסת;

הפרטיות,  הגנת  חוק   - הפרטיות"  הגנת  "חוק 
התשמ"א-1981;

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

"חוק שיקים ללא כיסוי" - חוק שיקים ללא כיסוי, 
התשמ"א-1981;

"לקוח" - יחיד לרבות בפעילותו כעוסק;

מחשב"  לחומר  "חדירה  מחשב",  "חומר  "מחשב", 
המחשבים,  בחוק  כמשמעותם   - ו"פלט" 

התשנ"ה-1995;

"מנפיק כרטיס חיוב" - תאגיד עזר כהגדרתו בחוק 
המנפיק  התשמ"א-1981,  )רישוי(,  הבנקאות 

כרטיסי חיוב;

"מקור מוסמך" - עסק, למעט תאגיד בנקאי או מנפיק 
כרטיסי חיוב, שמתקיימים לגביו שני אלה:

העסק  שעורך  המוסדיות  הרשומות   )1(
מוסדיות  רשומות  הן  חובות,  אי–פירעון  בדבר 
שמתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 

36 לפקודת הראיות;

מ–25  נמוך  אינו  השנתי  עסקיו  מחזור   )2(
שקבע  אחר  מסכום  או  חדשים  שקלים  מיליון 

השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

"נתוני אשראי" - מידע שהוא אחד מאלה:

)1( נתונים לגבי לקוח בדבר אי–פירעון חובות, 
 - זה  )בחוק  כיסוי  ללא  ושיקים  רגל  פשיטת 

נתונים בדבר אי–תשלום חובות(;

)2( נתונים בדבר אשראי שניתן ללקוח )בחוק 
זה - נתונים חיוביים(;

"עוסק" - כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

רישיון  או  אשראי  נתוני  שירות  רישיון   - "רישיון" 
שירות מידע על עוסקים;

"רישיון שירות מידע על עוסקים" - רישיון להפעלת 
שירות מידע על עוסקים לפי הוראות סעיף 2)ג(;

להפעלת  רישיון   - אשראי"  נתוני  שירות  "רישיון 
שירות נתוני אשראי לפי סעיף 2)ב(;

"שירות מידע על עוסקים" - איסוף, ניהול והחזקה 
בלבד,  כעוסק  בפעילותו  לקוח  על  מידע  של 

לצורך מסירה לאחר, כדרך עיסוק;

"שירות נתוני אשראי" - איסוף, ניהול והחזקה של 
לאחר,  מסירה  לצורך  לקוח  על  אשראי  נתוני 

כדרך עיסוק;

ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתה   - "שליטה" 
האמורה  בהגדרה  מונח  וכל  התשכ"ח-1968, 

יפורש לפי החוק האמור;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, 
התשמ"א-1981;

"השר" - שר המשפטים 

 פרק ב': רישוי שירות נתוני אשראי ושירות מידע
על עוסקים

רישיון

לא יפעיל אדם שירות נתוני אשראי או שירות  2  )א( 
מידע על עוסקים אלא לפי חוק זה 

)ב( הפעלת שירות נתוני אשראי תיעשה רק על פי 
רישיון שירות נתוני אשראי 

)ג( הפעלת שירות מידע על עוסקים תיעשה רק על 
פי רישיון שירות מידע על עוסקים 

הרשם

השר ימנה, מבין עובדי המדינה, אדם הכשיר  )א(    3
להיות שופט בית משפט שלום, להיות רשם שירותי 

נתוני אשראי ורשם שירותי מידע על עוסקים 

הרשם ייתן רישיון להפעלת שירות נתוני אשראי  )ב( 
ולהפעלת שירות מידע על עוסקים לפי הוראות חוק 

זה, והוא רשאי להתנות את הרישיון בתנאים 

בעלי  מסוגי  אחד  כל  של  מרשם  ינהל  הרשם  )ג( 
הרישיונות; המרשמים יהיו פתוחים לעיון הציבור 

הרשם ימלא כל תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה  )ד( 
ויפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה 

פרסום עיקרי החוק

ואת  זה  חוק  לפי  ההוראות  עיקרי  את  יביא  4  הרשם 
בדרך  באופן,  הציבור,  לידיעת  לפיהם,  הלקוחות  זכויות 

ובמועדים שיקבע השר באישור הועדה 

ההסבר י  לדבר נספח 
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תנאים לקבלת רישיון

כל  התקיימו  אם  למבקש  רישיון  ייתן  הרשם  )א(    5
אלה:

המידע  מאגר  את  רשם  הרישיון  מבקש   )1(
כמאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות;

לפי  ערובה,  המציא  הרישיון  מבקש   )2(
הוראות סעיף 7;

מבקש הרישיון לא הורשע בעבירה אשר   )3(
מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא 
שהוגש  או  רישיון,  לקבל  הרשם,  לדעת  ראוי, 
נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן 
פסק דין סופי בענינו; היה המבקש תאגיד - לא 
הורשעו בעבירה כאמור דירקטור המכהן בו או 

בעל השליטה בתאגיד 

היה לרשם יסוד סביר להניח שמבקש הרישיון  )ב( 
או  זה,  חוק  למטרות  שלא  שיקבל  במידע  ישתמש 
שלא יעמוד בדרישות החוק, רשאי הוא שלא לתת 

לו רישיון 

בקשה לרישיון

בקשה לרישיון תוגש לרשם, ותכלול את אלה: )א(    6

משלח  שלו,  הזיהוי  פרטי  המבקש,  שם   )1(
מנהל  להיות  המועמד  של  שמו  וכן  מענו  ידו, 
היה  ידו;  ומשלח  שלו  הזיהוי  פרטי  השירות, 
אלה:  את  גם  הבקשה  תכלול  תאגיד,  המבקש 
המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל 
פיהם הוא פועל, שמות בעלי השליטה בתאגיד, 
וכן שמות הדירקטורים והמנהלים, פרטי זיהוים 

ומענם;

פרטים נוספים שקבע השר   )2(

ובהם  זה  חוק  לפי  מסמכים  יצורפו  לבקשה  )ב( 
רישיון  למתן  התנאים  קיום  על  המעידים  מסמכים 
כאמור בסעיף 5)א()1( ו–)3( ומסמכים הנדרשים לצורך 

המצאת ערובה לפי סעיף 5)א()2( 

או  מידע  כל  מהמבקש  לדרוש  רשאי  הרשם  )ג( 
מסמך נוספים הדרושים לו לשם בדיקת הבקשה 

ערובה

למתן  כתנאי  הרישיון,  ממבקש  ידרוש  הרשם  )א(    7
מי  של  פיצויו  להבטחת  בידיו,  שיפקיד  הרישיון, 
שנפגע עקב מעשה או מחדל של בעל הרישיון, ערבות 
בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, בסכום שיורה, 
ועדת  באישור  יקבע,  השר  עסקו;  בהיקף  בהתחשב 
הכלכלה של הכנסת, את סוגי הערבות או הערובה 
המטרות  את  סכומן,  קביעת  אופן  את  הנדרשים, 
שלשמן מותר להשתמש בהן, את דרכי הפקדתן ואת 

דרכי מימושן, אופן השבתן ומיהות הניזוקים הזכאים 
לפיצוי 

נוכח הרשם כי השתנו הנסיבות, באופן המחייב את  )ב( 
שינוי הערבות או הערובה, רשאי הוא להורות על שינוין 

דיווח לרשם על שינויים

לפי  במסמכים  שנמסרו  מהפרטים  בפרט  שינוי  8  חל 
6, ידווח על כך לרשם מבקש הרישיון או  הוראות סעיף 
בעל הרישיון, לפי הענין, בתוך 30 ימים מהיום שנודע לו 

על השינוי, ויצרף את המסמכים הנוגעים לענין 

ביטול או התליית רישיון

הרשם רשאי לבטל רישיון אם מצא כי התקיים  )א(    9
אחד מאלה:

בעל הרישיון קיבל את הרישיון בהסתמך   )1(
על עובדה לא נכונה שמסר, או שבעל הרישיון 

לא גילה עובדה שהיה עליו לגלותה לרשם;

תנאי  או   5 סעיף  לפי  מהתנאים  תנאי   )2(
ברישיון חדל להתקיים;

לפי  מהוראות  הוראה  הפר  הרישיון  בעל   )3( 
חוק זה או תנאי מתנאי הרישיון 

כי  נוכח  אם  רישיון  להתלות  רשאי  הרשם  )ב( 
בעל הרישיון אינו מפעיל את השירות לפי הוראות 
חוק זה; לא הוגש כתב אישום בתוך 30 ימים מיום 
ההתליה, תתבטל ההתליה; הארכת תקופת ההתליה 

תהיה בצו של בית משפט 

לא יבטל הרשם רישיון ולא יתלה אותו אלא לאחר  )ג( 
שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו 

הודעה על התליית רישיון או ביטולו תפורסם  )ד( 
בדרך שיקבע השר 

פרק ג': פיקוח

סמכויות הרשם

עובד המדינה שהוא הסמיך לכך בכתב  10  הרשם או 
הרישיון,  בעלי  פעולות  על  יפקח  הרשם(   - זה  )בסעיף 

ולצורך זה רשאי הוא, בין השאר -

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע   )1(
ומסמכים המתייחסים לשירות נתוני אשראי או לשירות 

מידע על עוסקים, ואשר דרושים למטרות פיקוח;

פועל  שבו  למקום  שהזדהה,  לאחר  להיכנס,   )2(
שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים, או 
למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי פועל בו שירות 
הרשם  ייכנס  לא  ואולם  בדיקה;  בו  ולערוך  כאמור, 
למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של 

בית משפט;

לחדור לחומר מחשב המצוי ברשות בעל רישיון   )3(
שפעולות  ובלבד  כאמור,  חדירה  תוך  פלט  ולהפיק 
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כאמור ייעשו רק על ידי בעל תפקיד המיומן לבצע 
פעולות אלה;

לתפוס כל חפץ, לרבות מסמך, המצויים ברשות   )4(
בעל רישיון, אם שוכנע כי הדבר דרוש לשם הבטחת 
ביצוע הוראות לפי חוק זה או כדי למנוע את הפרתן, 
ובלבד שתפיסת מחשב או חומר מחשב תיעשה לפי 

הוראות סעיף 11 

תפיסת מחשב או חומר מחשב

מחשב,  חומר  או  מחשב  שהוא  חפץ  תפיסת  11  לענין 
יחולו הוראות אלה:

את  ויותיר  המחשב  חומר  את  יעתיק  הרשם   )1(
המקור בידי בעליו;

סבר הרשם כי הותרת המקור של חומר המחשב   )2(
בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, 

יתפוס את המקור ויותיר העתק בידי הבעלים;

סבר הרשם כי העתקת חומר המחשב או הותרתו   )3(
בידי הבעלים עלולה לפגוע בפיקוח או בתוצאותיו, 

יתפוס את חומר המחשב בלא להעתיקו;

ולא   )3( פסקה  הוראות  לפי  הרשם  יפעל  לא   )4(
יתפוס חפץ שהוא מחשב או רכיב מרכיביו אלא אם 

כן קיבל צו של בית משפט;

בית המשפט ייתן צו לפי סעיף זה רק אם שוכנע   )5(
צו  לביצוע הפיקוח; תוקפו של  כי התפיסה חיונית 
כאמור לא יעלה על 48 שעות, ולענין זה לא יובאו 
רשאי  המשפט  בית  וחגים;  שבתות  השעות  במנין 
להאריך את תוקף הצו לאחר שנתן לבעלים הזדמנות 

להשמיע את טענותיו 

הסמכה לצורך פיקוח

אלא   10 סעיף  הוראות  לפי  אדם  יסמיך  לא  12  הרשם 
בהתקיים כל אלה:

מתנגדת  היא  כי  הודיעה  לא  ישראל  משטרת   )1(
למינוי מטעמים של ביטחון הציבור;

הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שקבע השר;  )2(

הוא מיומן לביצוע פעולות של חדירה לחומר   )3(
מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור 

הפעלת הפיקוח

ההוראות  יחולו  זה,  פרק  הוראות  לפי  הרשם  13  פעל 
האלה:

הרשם יערוך רשימה של כל החפצים שנתפסו   )1(
אגב ביצוע הפיקוח, והמקומות שבהם נמצאו;

להיות  יינתן  מטעמו,  לאדם  או  רישיון  לבעל   )2(
של  העתק  לו  ויימסר  הפיקוח,  ביצוע  בעת  נוכח 

רשימת החפצים שנתפסו;

בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס חפץ,   )3(
רשאי, לפי בקשת הרשם או לפי בקשת אדם התובע 
הזכות  לתובע  יימסר  החפץ  כי  לצוות  בחפץ,  זכות 
בו או לפלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית 

המשפט והכל בתנאים שיקבע;

חפץ שנתפס יוחזר בהקדם האפשרי, ולא יאוחר   )4(
הרשם  ראה  אם  ואולם  שנתפס,  מהיום  ימים  מ–15 
לידי  יעבירו  פלילי,  הליך  לצורך  דרוש  החפץ  כי 
המשטרה, ויחולו על החפץ הוראות פקודת סדר הדין 
הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969 

פרק ד': הפעלת שירות נתוני אשראי

מנהל השירות

לא יפעיל בעל רישיון שירות נתוני אשראי בלי  )א(    14
של  אישורו  את  שקיבל  לשירות  מנהל  בו  שמכהן 

הרשם 

מנהל השירות לא יהיה אחד מאלה: )ב( 

תאגיד;  )1(

מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף 5)א()3(   )2(

ייחוד העיסוק

מנהל  או  אשראי,  נתוני  שירות  רישיון  בעל  )א(    15
שירות  שאינו  בעיסוק  יעסוק  לא  האמור  השירות 
נתוני אשראי, אלא אם כן קיבל לכך אישור מהרשם 

הרשם לא ייתן אישור לפי סעיף קטן )א( אלא  )ב( 
לאחר ששוכנע כי לא יהיה בעיסוק הנוסף, המבוקש, 
משום ניגוד ענינים או משום פגיעה בניהול התקין 

של שירות נתוני אשראי 

לענין סעיף זה לא יראו שירות מידע על עוסקים  )ג( 
משום עיסוק נוסף 

נתונים בדבר אי–תשלום חובות - איסוף ומסירה

בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לאסוף  )א(    16
אי–תשלום  בדבר  נתונים  הסכמתו  בלא  לקוח  על 
כמפורט  זה,  סעיף  לפי  המידע  ממקורות  רק  חובות 

להלן וכפי שקבע השר:

נתונים בדבר פשיטת רגל;  )1(

נתונים מלשכות ההוצאה לפועל;  )2(

נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או   )3(
שיקים  בחוק  כמשמעותם  חמור,  מוגבל  לקוח 

ללא כיסוי;

התראה  בדבר  בנקאי  מתאגיד  נתונים   )4(
ששלח ללקוח לפי סעיף 2)א1( לחוק שיקים ללא 
מידע  יעביר  לא  בנקאי  תאגיד  ואולם  כיסוי, 
לפי פסקה זו אלא בתום 60 ימים מיום משלוח 
השיקים  אחד  נגרע  לא  שבמהלכם  ההתראה, 

ממנין השיקים שסורבו;
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נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי   )5(
כוונתו  על  ששלח  בכתב  התראה  בדבר  חיוב, 
לנקוט הליכים לגביית חוב, ואולם תאגיד בנקאי 
לפי  מידע  יעבירו  לא  חיוב  כרטיסי  מנפיק  או 
משלוח  מיום  ימים   60 בתום  אלא  זו  פסקה 
ההתראה, שבמהלכם לא נפרע החוב ולא נערך 
הסדר לפירעונו; הוראות פסקה זו לא יחולו על 
תאגיד  שנתן  דיור  לרכישת  הלוואה  בשל  חוב 
בנקאי לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992;

ממי  חובות,  אי–תשלום  בדבר  נתונים   )6(
שבעל הרישיון נוכח שהוא מקור מוסמך;

לפי  הוראה  בדבר  המשפט  מבית  נתונים   )7(
סעיף 7 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כי בעל 
מניה או נושא משרה בחברה לא יוכל להיות 
להיות  או  חברה  של  כללי  מנהל  או  דירקטור 
מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או 

בניהולה;

נתונים ממקורות מידע נוספים שקבע השר   )8(
בתוספת, ומסוג שקבע, הכל באישור הועדה 

זה  סעיף  לפי  חובות  אי–תשלום  בדבר  נתונים  )ב( 
יימסרו בדו"ח אשראי בלבד, והמסירה אינה טעונה 

הסכמת הלקוח 

נתונים חיוביים - חובת איסוף ומסירה

איסוף ומסירת נתונים חיוביים על לקוח, ייעשו  )א(    17
רק בהתאם להוראות סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( וסעיף 

18, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה 

בעל רישיון שירות נתוני אשראי, הרשאי למסור  )ב( 
אי– בדבר  נתונים  הכולל  לקוח,  לגבי  אשראי  דו"ח 

תשלום חובות בהתאם להוראות סעיף 19)1(, ימסור 
נתונים  גם  שאסף  לאחר  רק  האמור  הדו"ח  את 
חיוביים, לגבי אותו לקוח, וכלל אותם, אם היו, בדו"ח 
האשראי האמור; איסוף ומסירה של נתונים חיוביים 

כאמור בסעיף קטן זה יהיו מתאגיד בנקאי בלבד 

השר, באישור הועדה, רשאי להחיל את הוראות  )ג( 
נתונים  של  ומסירה  איסוף  על  גם  )ב(  קטן  סעיף 
חיוביים ממקורות מידע נוספים, וכן לקבוע תנאים 

ודרכי בדיקה ומסירה של הנתונים האמורים 

נתונים חיוביים - איסוף ומסירה בהסכמה

בלי לפגוע בהוראות סעיף 17, בעל רישיון שירות  )א(    18
נתוני אשראי רשאי לאסוף ולמסור נתונים חיוביים 
על לקוח, אף אם בהתאם להוראות סעיף 17)ב( הוא 
הודיע  שהלקוח  ובלבד  כן,  לעשות  היה  רשאי  לא 
בהודעה בכתב לרשם או לבעל רישיון, כי הוא מסכים 
שבעל הרישיון יאסוף וימסור נתונים חיוביים לגביו 

על איסוף ומסירת נתונים חיוביים לפי סעיף זה  )ב( 
יחולו הוראות אלה:

יעבירה   - רישיון  נמסרה ההודעה לבעל   )1(
מיד לרשם;

הרשם יערוך רישום של הלקוחות שמסרו   )2(
הודעה כאמור ברישה )בחוק זה - הרשימה(;

רשאי  יהיה  אשראי  נתוני  שירות  בעל   )3(
ובהתאם  בלבד  אשראי  בדו"ח  ולמסור,  לאסוף 
לגבי  רק  חיוביים  נתונים  החוק,  להוראות 
כך  ולצורך  ברשימה,  מופיע  ששמם  לקוחות 

יבדוק, במועדים שקבע השר, את הרשימה;

לקוח המבקש שאיסוף המידע עליו ייפסק,   )4(
יודיע על כך לרשם, ושמו יימחק מן הרשימה;

אשראי,  נתוני  שירות  רישיון  בעל  נוכח   )5(
)3(, כי לקוח  לאחר שבדק, לפי הוראות פסקה 
אינו מופיע עוד ברשימה, ימחק ויבער מיד את 

כל הנתונים החיוביים שאסף לגבי אותו לקוח 

חיוביים  נתונים  איסוף  כי  לקבוע  רשאי  השר  )ג( 
בנקאי,  מתאגיד  יהיה  זה  סעיף  להוראות  בהתאם 
ממנפיק כרטיסי חיוב, ממקור מוסמך או ממקור מידע 

אחר, הכל כפי שיקבע, באישור הועדה 

המידע בדו"ח אשראי

19  בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי למסור דו"ח 
אשראי ולכלול בו רק פרטים מזהים של הלקוח, ואת נתוני 
האשראי שאסף על לקוח לפי הוראות סעיפים 16, 17 ו–18, 

כמפורט להלן:

נתונים בדבר אי–תשלום חובות כמפורט להלן,   )1(
כפי שקבע השר באישור הוועדה:

נתונים בדבר פשיטת רגל לפי סעיף 16)א()1(; )א( 

לפי לפועל  הוצאה  מלשכות  נתונים   )ב( 
סעיף 16)א()2(;

הלקוח  היות  בדבר  ישראל  מבנק  נתונים  )ג( 
לפי חמור  מוגבל  לקוח  או  מוגבל   לקוח 

סעיף 16)א()3(;

נתונים מתאגיד בנקאי, לפי סעיף 16)א()4(; )ד( 

נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק כרטיסי  )ה( 
חיוב, לפי סעיף 16)א()5(;

נתונים ממקור מוסמך, לפי סעיף 16)א()6(; )ו( 

16)א()7(  נתונים מבית המשפט לפי סעיף  )ז( 
בדבר הוראה שנתן;

נתונים ממקורות המידע שקבע השר לפי  )ח( 
סעיף 16)א()8( 
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וכפי  ו–18   17 סעיפים  לפי  חיוביים,  נתונים   )2(
שיקבע השר, באישור הועדה 

תקופת החזקת מידע

נתוני  יחזיק  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  בעל    20
אשראי למשך תקופה של שבע שנים מיום קבלתם, וימחק 

ויבער כל נתון אשראי עם תום התקופה כאמור 

דו"ח אשראי חלקי

נתוני  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  בעל  אסף  )א(    21
אשראי רק מחלק מסוגי מקורות המידע לפי סעיפים 
18, יציין זאת בבירור בדו"ח האשראי, בדרך  16 או 

שקבע השר 

יכלול  לא  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  בעל  )ב( 
בדו"ח האשראי נתוני אשראי רק מחלק מסוגי מקורות 
המידע המנויים בסעיפים 16 או 18 שמהם אסף מידע, 

אלא אם כן ביקש זאת מבקש דו"ח אשראי 

הגבלת תקופת מסירת נתוני אשראי

דו"ח  ימסור  לא  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  22  בעל 
אשראי הכולל נתוני אשראי, כמפורט להלן:

נתוני אשראי לפי סעיפים 16)א()2(, 16)א()4( עד   )1(
הדו"ח  מסירת  למועד  הקודמים   - ו–18  17)א(   ,)8(

ביותר מחמש שנים;

הקודמים   - 16)א()1(  סעיף  לפי  אשראי  נתוני   )2(
למועד מסירת הדו"ח ביותר משבע שנים;

שחלפה   - 16)א()3(  סעיף  לפי  אשראי  נתוני   )3(
לגביהם תקופה של למעלה משלוש שנים מיום סיום 
מוגבל  לקוח  או  מוגבל  לקוח  של  ההגבלה  תקופת 

חמור, לפי הענין 

ציון מועד

בדו"ח  יציין  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  23  בעל 
את  בדו"ח,  מוסר  שהוא  אשראי  נתון  כל  לגבי  האשראי, 

המועד שבו קיבל את הנתון 

חובת העברת נתוני אשראי לבעל רישיון

למקור  אשראי  נתוני  שירות  רישיון  בעל  פנה  )א(    24
מידע שממנו ניתן לאסוף מידע על לקוח, יעביר מקור 
המידע את המידע בתנאים ובמועדים שקבע השר 

באישור הועדה, וכאמור בפסקאות )1( עד )3(:

מקור מידע כאמור בסעיף 16)א()1( עד )5(   )1(
- לענין נתונים לגבי אי–תשלום חובות;

מקור מידע שהוא תאגיד בנקאי - לענין   )2(
בעל  רשאי  שלגביו  לקוח,  על  חיוביים  נתונים 
רישיון שירות נתוני אשראי למסור דו"ח הכולל 

נתונים לגבי אי–תשלום חובות;

מקור מידע כאמור בסעיף 18)ג(, כפי שקבע   )3(
השר - לענין נתונים חיוביים על לקוח, בנסיבות 

האמורות בסעיף 18 

חובת  כי  הועדה,  באישור  לקבוע,  רשאי  השר  )ב( 
כפי  מוסמכים  מקורות  על  גם  תחול  מידע  העברת 

שיקבע, ובתנאים ובמועדים שייקבעו 

קבלת דו"ח אשראי

25  בעל רישיון שירות נתוני אשראי ימסור ללקוח בלא 
ובו  לגביו,  מעודכן  אשראי  דו"ח  בקשתו,  פי  על  תמורה, 
נתונים המצויים בידי בעל הרישיון באותה עת, בתוך 7 
ימים מיום הבקשה; השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע 
מועדים ותנאים למסירת דו"חות אשראי נוספים ללקוח, 

לרבות התנייתם, במקרים שקבע, בתשלום 

דירוג

26  נוכח השר שקיים צורך לאפשר לבעל רישיון שירות 
של  אמינותם  הערכת  בדבר  דירוג  ליצור  אשראי  נתוני 
לקוחות לענין עמידתם בתשלומים על סמך נתוני האשראי 
שאסף לפי חוק זה, רשאי הוא להתיר זאת בתקנות, לפי 
מבחנים ובאופן שיקבע; בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו סוגי 
המידע שלגביהם יינתן הדירוג; תקנות לפי סעיף זה יהיו 

באישור הועדה 

איסור פרסום מידע

27  לא יפרסם אדם נתוני אשראי שהתקבלו מבעל רישיון 
שירות נתוני אשראי לפי חוק זה 

התקשרות עם מבקש דו"ח אשראי

בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי למסור  )א(    28
דו"ח אשראי, בכפוף להוראות סעיף קטן )ב(, רק למי 
שמסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את נתוני 
האשראי לצורך קבלת החלטה לאחת המטרות האלה:

מתן אשראי ללקוח;  )1(

מכירה או רכישה של נכס או שירות;  )2(

התקשרות בענין המחאת זכויות או חובות;  )3(

גביית חובות;  )4(

התקשרות בחוזה שכירות וחידושו;  )5(

התקשרות בחוזה העסקה   )6(

למי  אלא  אשראי  דו"ח  ימסור  לא  רישיון  בעל  )ב( 
שמסר לו את שמו, מענו ופרטי הזיהוי שלו ואם הוא 
תאגיד - שם התאגיד ומספרו, מען משרדו הרשום 

ופרטי הזיהוי של מבקש הדו"ח 
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שימוש בדו"ח אשראי ע"י מקבל הדו"ח

בנתוני  שימוש  יעשה  לא  אשראי  דו"ח  מבקש  )א(    29
האשראי שבדו"ח אלא לצורך קבלת החלטה בענין 

שעליו הוא מסר הצהרה כאמור בסעיף 28)א( 

אשראי  מלקוח  ישלול  לא  אשראי  דו"ח  מקבל  )ב( 
תנאי  את  לרעה  ישנה  ולא  אחרת,  הנאה  טובת  או 
האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת ההנאה של 
לענין  מעודכן;  שאינו  אשראי  דו"ח  סמך  על  לקוח, 
שנמסר  דו"ח   - מעודכן"  אשראי  "דו"ח  זה,  סעיף 

למקבל דו"ח אשראי עד 60 ימים קודם לשימוש בו 

מקבל דו"ח אשראי ששלל או ששינה לרעה את  )ג( 
תנאי מתן האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת 
ללקוח  מיד  כך  על  יודיע  לקוח,  של  אחרת  הנאה 
שממנו  הרישיון  בעל  לגבי  הפרטים  את  לו  וימציא 

התקבל הדו"ח 

זכות עיון

30  לקוח זכאי, בעצמו או על ידי בא–כוחו שהוא הרשהו 
בכתב, לעיין, בלא תמורה, במידע המצוי עליו במועד העיון 
המקורות  לרבות  אשראי,  נתוני  שירות  רישיון  בעל  אצל 
שמהם התקבל המידע וכן בשמותיהם ובמעניהם של מי 
חודשים  שישה  של  תקופה  בתוך  אשראי  דו"ח  שקיבלו 
שקדמו למועד העיון; השר, באישור הועדה, רשאי לקבוע 
העיון,  מועדי  העיון, לרבות  זכות  של  הוראות למימושה 

והתנייתה בתשלום במקרים חריגים שקבע 

תיקון המידע

במאגר  הנמצא  לגביו  מידע  כי  הסבור  לקוח  )א(    31
המידע של בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא היה, 
או  ברור  שלם,  נכון,  הרישיון,  לבעל  העברתו  בעת 
מעודכן, רשאי לפנות לבעל הרישיון בבקשה למחקו, 

להשלימו או לתקנו, או להוסיף לגביו הערה 

הוגשה לבעל רישיון בקשה כאמור בסעיף קטן  )ב( 
)א(, יפנה בעל הרישיון למקור שממנו התקבל המידע 

לקבלת תגובתו 

יפעל  הלקוח,  גרסת  את  המידע  מקור  אישר  )ג( 
בעל הרישיון בהתאם ויודיע על כך ללקוח בהקדם 

האפשרי 

לא אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יודיע  )ד( 
ולא  האפשרי  בהקדם  ללקוח  כך  על  הרישיון  בעל 
תגובת  את  שקיבל  מהיום  ימים  משלושים  יאוחר 
מקור המידע, וירשום בדו"ח האשראי פרטים לענין 
גרסת הלקוח ותגובת מקור המידע, בדרך שקבע השר 

בתוך  המידע  ממקור  תגובה  התקבלה  לא  )ה( 
שלושים ימים מהיום שפנה אליו בעל הרישיון, יודיע 
על כך בעל הרישיון ללקוח, וימחק ויבער את נתוני 

האשראי שלגביהם פנה הלקוח אל בעל הרישיון 

פעל בעל הרישיון לפי הוראות סעיף זה, ימסור  )ו( 
דו"ח אשראי מתוקן לכל מי שקיבל ממנו דו"ח אשראי 
שקדמו  החודשים  ששת  במשך  לקוח  אותו  לגבי 

לפעולתו האחרונה לפי סעיף זה 

גילה מקור מידע כי נפלה טעות במידע שמסר  )ז( 
לבעל רישיון לגבי לקוח, או שמידע כאמור תוקן או 
שונה בהתאם להוראת חיקוק או לפי פסק דין של 
יודיע  מוסמכת,  רשות  של  הוראה  או  משפט  בית 
עלכך לכל בעל רישיון שמסר לו מידע כאמור מיד 
הטעות או שנודע לו על התיקון  לאחר שגילה את 
או השינוי; נמסרה לבעל רישיון הודעה כאמור, יודיע 
עלכך ללקוח בהקדם האפשרי, וכן יתקן את המידע 
במאגר המידע שלו וימסור דו"ח אשראי מתוקן לפי 

הוראות סעיף קטן )ו( 

ערעור על החלטת בעל רישיון

32  לקוח הרואה עצמו נפגע ממעשה או ממחדל של בעל 
רישיון לפי סעיף 31, רשאי לערער על כך בתוך 45 ימים 

לבית משפט השלום 

פרק ה': הפעלת שירות מידע על עוסקים

איסוף ומסירת מידע לגבי עוסק

33  בעל רישיון שירות מידע על עוסקים רשאי לאסוף 
נתוני  לרבות  עוסק,  על  כדין  שקיבל  מידע  כל  ולהחזיק 
מידע  לכלול  בלבד,  כעוסק  בפעילותו  יחיד  על  אשראי 
כאמור בדו"ח אשראי ולמסור אותו למבקש דו"ח אשראי 

מנהל השירות

34  לא יפעיל בעל רישיון שירות מידע על עוסקים בלי 
שמכהן בו מנהל לשירות, והוראות סעיף 14 יחולו לענין 

זה, בשינויים המחויבים 

החזקת מידע

מידע  יחזיק  עוסקים  על  מידע  שירות  רישיון  35  בעל 
למשך תקופה של שבע שנים לפחות מיום קבלת המידע 

ציון מועד

בדו"ח  יציין  עוסקים  על  מידע  שירות  רישיון  36  בעל 
האשראי, לגבי כל מידע שהוא מוסר בדו"ח, את המועד 

שבו קיבל את המידע 

פרק ו': שמירת סודיות, אחריות ותרופות

שמירת סודיות

37  מי שהגיע אליו מידע במהלך עבודתו או העסקתו 
לא  עוסקים,  על  מידע  שירות  או  אשראי  נתוני  בשירות 
יגלה אותו אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה או במידה 
הנדרשת לפי כל דין; הוראות סעיף זה לא יחולו על גילוי 

פרטים שאין בהם כדי לזהות את מי שהמידע נוגע אליו 
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אחריות במסירת מידע לבעל שירות נתוני אשראי

להבטחת  סבירים  אמצעים  מידע  מקור  נקט  )א(    38
רישיון שירות נתוני  לבעל  נכונות המידע שהעביר 
אשראי, ולקיום התנאים להעברתו לפי הוראות חוק 

זה, לא יישא באחריות בשל מסירת אותו המידע 

לב  בתום  בסוברו  מידע,  שהעביר  מידע  מקור  )ב( 
כי המידע מותר להעברה לבעל רישיון שירות נתוני 
אשראי לפי חוק זה - לא יישא באחריות פלילית בשל 

מסירת אותו מידע 

מקור מידע שהעביר מידע לבעל רישיון שירות  )ג( 
נתוני אשראי לפי הוראות חוק זה, לא יישא באחריות 

לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות 

העברת מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי  )ד( 
חובות  של  הפרה  תיחשב  לא  זה,  חוק  הוראות  לפי 
סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או 
חוזה, ומי שהעביר מידע כאמור, לא יישא באחריות 

פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה 

סייג לאחריות של בעל רישיון

39  בעל רישיון שפעל בתום לב ולפי הוראות חוק זה, לא 
יישא באחריות לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 

)בחוק זה - חוק איסור לשון הרע( 

הגנה לעניין חוק איסור לשון הרע

40  העברת מידע לבעל רישיון שירות מידע על עוסקים 
לפי הוראות חוק זה, תיחשב ענין ציבורי לענין סעיף 14 

לחוק איסור לשון הרע 

עוולה בנזיקין

41  מעשה או מחדל של בעל רישיון או של מקבל דו"ח 
אשראי מבעל רישיון, בניגוד להוראות חוק זה, הוא עוולה 
בנזיקין, והוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, יחולו עליו, 

בכפוף להוראות חוק זה 

פרק ז': עיצום כספי ועונשין

עיצום כספי

היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד  )א(    42
מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 

הקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין:

לפי  שלא  אשראי  נתוני  מסר  או  אסף   )1(
הוראות סעיפים 16)א()8(, 17, 18, 19)1()ח( ו–19)2(;

כלל מידע בדו"ח אשראי, בניגוד להוראות   )2(
סעיף 22;

יצר דירוג שלא לפי הוראת סעיף 26; )2א( 

מסר דו"ח אשראי בניגוד להוראות סעיף 28;  )3(

לא פעל בהתאם להוראה מהוראות סעיף   )4(
31)ב( עד )ז( 

היה לרשם יסוד סביר להניח כי מקור מידע לא  )ב( 
העביר מידע לבעל רישיון שירות נתוני אשראי, לפי 
סעיף 24, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 

הקנס האמור בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין 

היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחד  )ג( 
מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור 

הקנס האמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין:

לא דיווח לרשם, לפי הוראות סעיף 8, על   )1(
שינוי בפרט שמסר לפי הוראות סעיף 6;

שירות  או  אשראי  נתוני  שירות  הפעיל   )2(
לשירות,  מנהל  שמכהן  בלי  עוסקים  על  מידע 
בו  שמכהן  או  14)א(,  סעיף  להוראות  בניגוד 

מנהל שלא לפי הוראות סעיף 14)ב(;

שאינו  נוסף,  בעיסוק  אישור  בלא  עסק   )3(
שירות נתוני אשראי, בלא אישור הרשם, בניגוד 

להוראות סעיף 15;

לא החזיק מידע למשך התקופה הנדרשת   )4(
נתון  כל  מחק  לא  או   ,33 או   20 סעיפים  לפי 

אשראי כנדרש לפי הוראות סעיף 20;

מסר דו"ח אשראי חלקי שלא לפי הוראות   )5(
סעיף 21;

קבלת  מועד  את  אשראי  בדו"ח  ציין  לא   )6(
המידע, בניגוד להוראות סעיפים 23 ו–36;

מעודכן,  אשראי  דו"ח  ללקוח  מסר  לא   )7(
בניגוד לחובותיו לפי סעיף 25 

עדכון סכום העיצום הכספי

ביום  המעודכן  סכומו  לפי  יהיה  הכספי  43  העיצום 
הדן  המשפט  ובית  ערעור  הוגש  לתשלומו;  הדרישה 
בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן 

ביום ההחלטה בערעור 

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

44  עיצום כספי ישולם, לפי דרישת הרשם בכתב, בתוך 
שהודע  לאחר  תוצא  הדרישה  קבלתה;  מיום  ימים   30
לנדרש לשלם את העיצום הכספי על הכוונה להוציאה, 

וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו 

הפרשי הצמדה וריבית

45  לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי 
פסיקת  חוק  לפי  וריבית  הצמדה  הפרשי  הפיגור,  תקופת 
ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 )להלן - הפרשי הצמדה 

וריבית(, עד תשלומו 
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גביה

ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו  46  העיצום הכספי 
תחול פקודת המסים )גביה( 

שמירת אחריות פלילית

מסמכותו  לגרוע  כדי   42 סעיף  בהוראות  אין  )א(    47
לפי הפרה  בשל  אישום  כתב  להגיש  תובע   של 

סבור  הוא  אם  דין,  כל  לפי  או  )ג(  או  49)ב(  סעיף 
שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו 

לפי  עבירה  על  אישום  כתב  אדם  נגד  הוגש  )ב( 
סעיף 49)ב( או )ג(, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום 
הכספי  העיצום  סכום  לו  יוחזר  שולם  ואם  כספי, 
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד 

יום החזרתו 

ערעור על עיצום כספי

על דרישה לשלם עיצום כספי ניתן לערער לבית  )א(    48
משפט השלום 

30 ימים מיום שהודע על  הערעור יוגש בתוך  )ב( 
הטלת העיצום הכספי 

העיצום  תשלום  את  לעכב  כדי  בערעור  אין  )ג( 
הכספי אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת 

הכספי  העיצום  סכום  יוחזר  הערעור,  התקבל  )ד( 
וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו 

ועד יום החזרתו 

על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער  )ה( 
ידון  המשפט  ובית  המחוזי,  המשפט  לבית  ברשות 

בערעור בשופט אחד 

עונשין

מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים  )א(    49
או קנס הגבוה פי עשרה מן האמור בסעיף 61)א()4( 

לחוק העונשין:

שירות  או  אשראי  נתוני  שירות  הפעיל   )1(
מידע על עוסקים בלא רישיון בניגוד להוראות 
סעיף 2)ב( או )ג( או בניגוד לתנאי הרישיון שניתן 

לפי חוק זה;

גילה מידע בניגוד להוראות סעיף 37;  )2(

אסף או מסר מידע שאינו מנתוני האשראי   )3(
הוראות  לפי  למסור  או  לאסוף  רשאי  שהוא 

סעיפים 16)א()1( עד )7( ו–19)1()א( עד )ז(;

פרסם מידע בניגוד להוראות סעיף 27;  )4(

אסף מידע, החזיק בו, כללו בדו"ח אשראי   )5(
או מסרו לאחר, והמידע התקבל בעבירה לפי כל 

דין 

בסעיף  המפורטים  המעשים  אחד  שעשה  מי  )ב( 
לחוק  61)א()4(  בסעיף  כאמור  קנס   - דינו  42)א(, 

העונשין 

בסעיף  המפורטים  המעשים  אחד  שעשה  מי  )ג( 
לחוק  61)א()3(  בסעיף  כאמור  קנס   - דינו  42)ג(, 

העונשין 

אחריות בעל הרישיון ומנהל השירות

בעל הרישיון ומנהל השירות יפקחו על עובדיהם  )א(    50
או מורשיהם, לשם מניעת ביצוע עבירות לפי סעיף 49 

לא קיים בעל הרישיון או מנהל השירות )להלן  )ב( 
- האחראי( את חובתו לפי סעיף קטן )א(, דינו - קנס 

כאמור בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין 

או  עובד  ידי  על   49 סעיף  לפי  עבירה  נעברה  )ג( 
מורשה של אחראי, חזקה היא כי האחראי הפר את 
חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח, כי עשה 

כל שניתן כדי למלא את חובתו 

פרק ח': שונות

הודעה על הרשעה בפלילים

51  הורשע בעל רישיון או מנהל השירות בעבירה או 
ימציא  כאמור,  הרשעה  על  ערעור  דחה  המשפט  שבית 
התובע לרשם העתק מפסק הדין; לענין סעיף זה, "עבירה" -

עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות;  )1(

עבירה לפי חוק זה;  )2(

עבירה לפי סעיפים 236 עד 253, 290 עד 297, 414   )3(
עד 446 לחוק העונשין 

ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא  )א(    52
רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר בדבר -

אופן החזקת מידע וצורת שמירתו במאגר   )1(
המידע של בעל רישיון ודרכי ביעורו או מחיקתו 

מהמאגר של מידע זה;

סדרי הדין בערעור על מעשה או מחדל של   )2(
בעל רישיון או על החלטות הרשם לפי סעיפים 

32 ו–48;

שיחולו  אתיקה  וכללי  התנהגות  כללי   )3(
על בעל רישיון, על מנהל השירות ועל כל מי 
שמפעיל שירות נתוני אשראי מטעמו של בעל 

רישיון;

אגרות ותשלומים בעבור -  )4(

ומבנק  מהמדינה  מידע  מסירת  )א( 
ישראל לבעל רישיון;
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בקשה לרישיון; )ב( 

בעל  על  שתוטל  שנתית  אגרה  )ג( 
רישיון;

תאגיד  לגבות  רשאי  שאותם  תשלומים   )5(
שיקבע  מי  וכל  חיוב,  כרטיסי  מנפיק  בנקאי, 
השר לפי סעיף 24)ב( בעבור מסירת מידע לבעל 

רישיון 

באישור  יותקנו  ו–)5(   )4( פסקאות  לפי  תקנות  )ב( 
שר  עם  בהתייעצות  גם   -  )5( פסקה  ולפי  הועדה, 

האוצר 

איסור התניה

53  אין להתנות על הוראות חוק זה 

שמירת אחריות פלילית

דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  חוק  בהוראות  54  אין 
אלא אם כן נקבע במפורש אחרת 

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים

55  בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, 
בתוספת הראשונה, אחרי פרט 16 יבוא:

"17  שירות נתוני אשראי - החלטה של רשות לפי 
למעט  התשס"ב-2002,  אשראי,  נתוני  שירות  חוק 

התקנת תקנות "

תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  56  בחוק 
בסופה  פרטי",  "חוקר  בהגדרה   ,1 בסעיף  התשל"ב-1972, 
חוק  לפי  רישיון  לבעל  ידיעות  מסירת  לצורך  "או  יבוא 

שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002" 

תיקון חוק שיקים ללא כיסוי

57  בחוק שיקים ללא כיסוי, בסעיף 15, בסופו יבוא "או 
לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002" 

הוראת מעבר

אשראי או מידע ערב כניסת  נתוני  כדין  שמסר  58  מי 
או  אשראי  נתוני  למסור  להמשיך  רשאי  לתוקף,  זה  חוק 
מידע גם בלא קבלת רישיון לפי חוק זה, במשך חצי שנה 

מיום תחילת החוק 

תחילה

התשס"ד בשבט  ח'  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א(    59 
)31 בינואר 2004( 

את  לדחות  בצו  רשאי  הועדה,  באישור  השר,  )א1( 
ושלא  שיקבע,  נוספת  לתקופה  החוק  של  תחילתו 

תעלה על שישה חודשים 

מידע כאמור בסעיף 16)א()3( לא יועבר אלא אם  )ב( 
כן תחילת תקופת ההגבלה היא לאחר מועד פרסומו 

של החוק 

חובת התקנת תקנות 

60  תקנות ראשונות הדרושות להפעלת החוק, והטעונות 
חודשים  שישה  בתוך  לאישורה  יועברו  הועדה,  אישור 
תשס"ג א'  באדר  כ"ו  יום  עד  זה  חוק  של  פרסומו   מיום 

)28 בפברואר 2003( 

תוספת
)סעיף 16(
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  )954(מ/  2015- הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו

  
  

 היו"ר איתן כבל:
  

- היום: הצעת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר
2015 .  

  
חים גברתי המנהלת, גברתי היועצת המשפטית, הרשמת, אורחים, המשנה לנגידה וכל האור

  המכובדים. 
  

הזה הוא  החוקשי באב"ד צריך להגיע לישיבה והוא גם יפתח. אני רוצה לומר כמה דברים לפני כן. 
חוק מאוד משמעותי. הוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר, לפחות לשיטתו של שר האוצר. אוסיף ואומר 

היה מי שהעז, אפילו הזאת עברה בכנסת בקריאה ראשונה מקיר לקיר. לא  החוקשלא לחינם הצעת 
באופוזיציה, לייצר מצב שמאן דהוא עלול היה לחשוב שיש איזה חבר כנסת או סיעה שמתנגדת לחוק. 

כך נעסוק בשאלות -החוק בתפיסתו הוא מהפכני ביותר ואמור להיות פורץ דרך בשוק האשראי. אחר
   הנוספות.
  

עניין זכויות נוגע ל ראשוןה דברההדברים באשר למהות. יחד עם זאת, אני כבר אומר בפתיחת 
זה חלק מהותי בעניין של הכנסת כוחות נוספים. אז כמובן שיהיו  שאיסוף מידעהפרט. אני מודע לעובדה 

עוד אותנו יותר ממה שצריך. יושב לפניכם אחד הנאבקים היותר גדולים על שמירת מידע  כאלה שיפחידו
החכמה היא לעשות את זה ה. אבל בסוף מחוק אחר. יש כאן אנשים שמכירים אותו במאבקים האל

   בזהירות ולמצוא את האיזון כי צריך למצוא את האיזון.
  

אני חושב שהחוק, גם עם שיפור כזה או אחר, בסך הכול רואה את הדברים בכיוון הזה. צריך 
  להגיד את זה. 

  
א שאני נאבק נמצא פה רן מלמד, סמנכ"ל עמותות ידיד. זה נוש. היא עניין המודרים נקודה נוספת

  בו באופן אישי בחבר כנסת במשך שנים. גם בזה אפשר למצוא את הדרך. 
  

כל מי שחושב שבתרגילים כאלה ואחרים החוק לא יעבור, הוא טועה. אנחנו נעביר את החוק. 
מי שחושב שבגלל המשפט הזה שאמרתי, הרפורמה הזאת היא חשובה מידי מכדי שלא נממש אותה. אבל 

את החוק הטוב  מתחת ידינו העביר את החוק, אנחנו לא נעשה כל אשר נדרש כדי להוציאשאנחנו נחושים ל
. אני אומר את הדברים כי למרות כאן גם בנושאים אחרים, גם הוא טועה העבירביותר, כמו שאני משתדל ל

וך הירידה שבשמיעה יש לי עם השנים, אני שם לב לצלילים הגבוהים והנמוכים שעוברים כחוט השני אל ת
  אוזני.

  
לכל לעשות מניפולציות עלי ועל חברי הכנסת.  נותאני מבקש ומודיע. בלי מניפולציות ובלי ניסיו

אחד ואחת תינתן הזכות להשמיע את קולם, אבל אנחנו מחויבים. הדיון הזה הוא דיון דקלרטיבי שבו, 
אני מדגיש, את ע . וקבראש ובראשונה, שי באב"ד, מנכל משרד האוצר, יציג את עקרונות החקודם כל ו

חשוב לי שתשים את הרגליים שעליהם עומד החוק לא יורדים עכשיו לרזולוציה.  עוד אנחנוקרונות החוק. 
. יש עוד דברים אבל זה מה מודריםהטיפול בלעניין שמירה על הפרטיות ובעיקר ואת הבעיות שמתייחסות 

  שאני שומע כל הזמן על המדוכה. 
  

לפתוח את הדיון. אני רוצה שהקבוצות השונות שנמצאות כאן, הבנקים אני לא רוצה להתחיל פה 
כל אחד ידבר בקצרה. כשנגיע אל החוק, כל אחד והגופים הממשלתיים, לכל אחד אלה בעיות הרות עולם. 
לא יהיה מצב שבו בפתיחת הדברים יחשוב מאן בזמנו יצליח לומר את דברו בסעיפים הנוגעים בדבר. ש

בים לעצור את התהליך, אין דבר כזה. לכן כל אחד יאמר את החזון ירים כאן מחידהוא שהדברים שנאמ
  שלו בעד או נגד או את הבעיות ואנחנו נתקדם. 

  
לוחות הזמנים הם מאוד קצרים לכן עד כמה שתלוי בי, גם אם נידרש לעבוד לתוך הלילות אנחנו 

סת ישראל על כל המשתמע בכך בכל בכנ ביותר אם הוועדה רוצה להיות הוועדה המרכזיתנעשה את זה. 
, היא גם צריכה להתנהג ככזאת על כל המשתמע מכך. אם נידרש לעבוד לרפורמות הגדולות במשק הנוגע

לכן אני אומר את זה לכם כאן  כבר הודעתי את זה בבית, אז גם אתם. סביב השעון, נעבוד סביב השעון.
  אנחנו יוצאים לדרך.  .הברורה ביותר צורהב

  
   אתה תסיים. 10:50ובשעה  09:40 המנכ"ל השעה עכשיואדוני 



150  

  4נספח 

של  78פרוטוקול ישיבה מס' 

  ]6ועדת הכלכלה [עמ' 

   



 ועדת הכלכלה
03/11/2015  

  

  

6  

הוא להתקשר איתו, כן או לא, אז לדעת אם  רוצההמוכר אדם בא לחנות ורכישה של נכס או שירות. כש
התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות, גביית חובות או " ת.מהלשכות הפרטיומידע יכול לבקש 

  .יש מגוון יותר רחב. אנחנו מצמצמים את זה אך ורק לתכליות האלו. "התקשרות בחוזה שכירות
  

  היו"ר איתן כבל:
  

נהפוך גדרות.  יכי אנחנו לא רוצים לייצר יותר מיד מייצר את הכוח המרכזי,הדווקא הצמצום הוא 
  מאוד מאוד מוגדרת. ויש תכלית ראויה חוק הוא. ל

  
  עיסאווי פריג' (מרצ):

  
אפליה  האם זו יה במתן אשראי והפערים הכלכליים"? זה מעניין אותי."צמצום אפלמה זה 

  מה זו אפליה? של מודרי אשראי? האפליזו חברתית, האם 
  

  כבל:היו"ר איתן 
  

כללים.  יהיווך ההדרה גם בתאז מראש העין ושנינו מודרים, בא אני  ,אם אתה בא מכפר קאסם
אני אקבל את  ,יע לבנק, הבנק מודד אותך כדי לראות מה המצב שלך. כשאני אבוא לבנקגכשאתה מ

 בטל רעשיםלעל כמעט אותם נתונים. פה החוק אמור  4%,3%, לך יתנו עוד 4%ההלוואה בריבית של 
ת האדם כשהוא בא לקחת את ההלוואה, או הפירוטכניקה שמלווה אאת כל  חיצוניים, הוא אמור לבטל

ה יהיה בלי פירוטכניקה, זה יהיה הכי ענייני שאפשר לייצר, ז .לקבל את האשראי כשהוא בא יותר נכון,
פה אתה. זאת לא כתוב עליה מאיש תעודהיש לך אז תהיה עליך תחרות.  ד.ביכולות בלעל בסיס דהיינו 

חברת מים. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, לכל לתמיד שילמת בזמן לחברת חשמל, שתעודה שאומרת 
  .זה לא משנה אם אתה מכפר קאסם או מראש העיןברמת העיקרון. יש לך דף ציונים.  אני מדברהדברים, 
  

  עיסאווי פריג' (מרצ):
  

  .ובוא נקרא לילד בשמ " גדול מידי לחוק הזה.אפליההצמצום המשפט הזה "
  

  היו"ר איתן כבל:
  

  .לא –הסיפור כאילו המודרים פה נהיים במעמד יותר טוב גם אמרתי בפתיחת דבריי ש
  

  שי באב"ד:
  

שלא ים היום שמודרל מיני אנשים אחת לגבי כאני חושב שיש פה צמצום אפליה פעמיים. פעם 
המחיר  לכיוון השני שלהאפליה גם הולכת  מצליחים להגיע לאשראי ומחר יוכלו לקבל את אותו אשראי.

 . החיצוניים, משלמותדרך הבנקים, אולי דרך הגופים  סותשהיום לא מגייה יקבוצות אוכלוסישאותן 
הסיכון  רמת, כי היכולת של הגופים החיצוניים לתמחר את ותר גבוההרבה יבדרך כלל המחיר הזה הוא 

  גבוה.   רתהוא הרבה יו הן משלמותברמת הריבית ש לכן אותו מחיר שנקבע היוםהרבה יותר נמוכה, 
  

  היו"ר איתן כבל:
  

ישר צוללים לתוך  ר מצב,מן על שיפוזכשמדברים כל האני אגיד לך איפה הטעות של כולנו. 
   הקבוצות החלשות ביותר בתוך האוכלוסייה. נפסיד תמיד.

  
  שי באב"ד:

  
  א לא רק אצלן.הצמצום במחיר הוזה לא רק אצלן. 

  
  ר איתן כבל:היו"

  
מעמד  ,הרצון של החוק הוא לייצר את אותה קבוצה שהיא לב ליבה של הכלכלה הישראלית

   .זה הנרטיב האמיתישנושאת על כתפיה את החברה והכלכלה הישראלית. אני חושב ש ,הביניים
  

  עיסאווי פריג' (מרצ):
  

  ום האפליה בחוק.לצורך כך אין מקום לצמצ
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  ארז קמיניץ:
  

ככל, ניכיון שקים  –כי במשפטים אין אפס ואחד. מה אני יכול לעשות? התשובה, מבחינתנו, לפחות 
ות, בניואנסים כאלה ואחרים. אמרנו שנידרש לזה. באחד הדיונים נחשב מתן אשראי. יש דעות כאלה ואחר

  -  - -אתה זוכר שהם היו  - -  -הראשונים הכנסנו פנימה ניכיון שקים, ביקשו מאתנו לדבר 
  

  היו"ר איתן כבל:
  

ארז, העניין ברור. חבר הכנסת עיסאווי פריג', מה שאומר ארז לנו הוא בעצם בהמשך גם לחידוד 
  פתחם.שלך, זה מונח ל

  
  עיסאווי פריג' (מרצ):

  
  - - -זה כן או לא? אני באובליגו שלי בבנק, ניכיון השקים נחשב חלק 

  
  היו"ר איתן כבל:

  
חבר הכנסת עיסאווי פריג, ידידי וחברי, אני לא אפתח דיון על מה שאנחנו אומרים עליו: הוא מונח 

  לפתחנו, הם בדין ודברים. זה לא שאלת טריוויה.
  

  ג' (מרצ):עיסאווי פרי
  

  זה משליך על נתוני האשראי. זה משליך.
  

  ארז קמיניץ:
  

-  - -  
  

  היו"ר איתן כבל:
  

  ארז, נראה לך שאני לא מדבר שוטף?
  

  ארז קמיניץ:
  

  סליחה.
  

  היו"ר איתן כבל:
  

  תקן, תן דחיפה. אבל פה, נראה לי, אני בשלב הזה רץ לא רע. –כשיהיה 
  

ין הזה זה דבר פשוט: כל אשר אתה אומר, אל"ף, נאמר עיסאווי, מה שאני מנסה להגיד לך בעני
ידך יותר מפעם אחת. כמו קאטו, אתה חוזר על זה. עכשיו אנחנו כבר אחרי השלב הזה. אנחנו באותו -על

התשובות ואת דעתם בצורה מורחבת, מהשאלה, כן או לא שלב שמשרדי הממשלה נדרשים לתת את 
  האם ייכלל או לא ייכלל. אשראי, אם לא אשראי, למה, אם כן אשראי,

  
זאת אומרת, בסופו של עניין, אני לא רוצה עכשיו משהו שיש עליו את האבחנה לחזור ולטחון אותו 
עד דק בצורה מיותרת. בוא נניח אותו בצד. אנחנו יודעים שאנחנו אומרים לשוב ולעסוק בשאלה הזו. ברור, 

  לא נתחמק ממנה. זאת נקודה אחת.
  

במובן  –אני רוצה לחדד את עניין הפרטיות בשאלה שהיועצת המשפטית מעלה נקודה שלי ברורה, ו
הזה שאני רוצה שנמצא את עצמנו הולכים על אדני ברזל. אני אומר את זה גם לחברי חברי הכנסת, שלא 

. ידינו בצורה המעמיקה והראויה. אין לנו צורך בכך-נבחן גם עלמישהו מחר יבוא ויטען שהנושא הזה לא 
אני אתן לאדוני, בוודאי שאני אתן לאדוני, כי בסופו של עניין אני גם רוצה  –אבקש מנציגי "רמות"  לכן אני

לעשות אבחנה, שגם היועצת המשפטית הסבה את תשומת לבי. וזה מונח אצלי כל הזמן, רק אולי לא 
  ביטאתי זאת בצורה מאוד ברורה.

  
ה, מנקודת המבט שלי, שתי נקודות שונות אבחנה בין ביטחון המידע לבין שמירת זכויות הפרט. אל

שמשלימות זו את זו. זאת אומרת, אין כאן עניין שאם יש לי שמירת מידע, באופן אוטומט זה משליך על 
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. זאת אומרת, יש כאן שני עולמות שנמצאים נוסעים במקביל, ובסופו של עניין, vice versa-הגנת הפרט ו
  לה חזקה ומושלמת.להתאחד לכדי פעולה אחת גדו הם אמורים

  
  רועי פולקמן (כולנו):

  
שאלה קצרה לארז, רק לגבי סוגיית ההדדיות. אני רוצה להבין מה המשמעות. לגבי הערך, בזה אני 
מסכים. אני רוצה להבין את מהות ההדדיות. מה תקבל אותה חברת ניכיון שקים שהיא לא היתה מקבלת 

  - - -אם היא לא 
  

  היו"ר איתן כבל:
  

כך. אני אמרתי, כל סיפור ניכיון -אתה לא עונה לו. אתה רוצה, תתפוס אותו אחר לא.לא, לא, 
  לא עוסקים. –השקים 

  
  רועי פולקמן (כולנו):

  
בנקאיים שהרי עכשיו אנחנו מחייבים -לא ניכיון השקים. דיברתי על גופים נותני אשראי חוץ
הרי לכאורה גם קודם היא היתה יכולה אותם. הפחד שלנו עכשיו בפרטיות נובע מעיקרון ההדדיות כאן. 

"נאוי", לצורך העניין, שם קוד. מה משתנה ברגע שאתה מכניס אותם  –לקבל שירות מלשכת אשראי 
  בדיפולט?
  

  קריאה:
  

  "פנינסולה".
  

  רועי פולקמן (כולנו):
  

  "פנינסולה". ברגע שהם נכנסים בדיפולט, מה משתנה במובן של ההדדיות?
  

  ארז קמיניץ:
  

  משתנה. ברגע שאתה מחייב, אז הם יוכלו גם לקבל את המידע מהמאגר.זה לא 
  

  רועי פולקמן (כולנו):
  

  מהמאגר. אבל גם קודם הם היו יכולים לקנות את המידע
  

  ארז קמיניץ:
  

הדדיות, אני חושב שאותה שאלה בהקשרי המהות שלה, נכון. לכן אמרתי שבהתייחס לשאלות על 
חובה במובן זה שבוודאי לגופים האלה יש אינטרס מאוד גדול כן להיכנס קיימת גם כשזה רשות וגם כשזה 

  - - -למאגר 
  

  רועי פולקמן (כולנו):
  

  בסדר, הבנתי.
  

  היו"ר איתן כבל:
  

  ארז, תודה.
  

  אתה רוצה להשלים?
  
  רן מלמד:

  
מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד". אני רוצה לערער על הנחת היסוד של משרד המשפטים, משרד  רן

בנקאיות ירצו לקנות -, ואולי אחרים, שאומרים שיהיה אינטרס ברור ובטוח שכל החברות החוץהאוצר
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  המאבק בהדרה פיננסית
  ככלי למלחמה בעוני הזכות לאשראי

 
  רקע

מליון אזרחים מודרי אשראי ופיננסים. חלקם אינו מחזיק כלל בחשבונות בנק עקב מגבלות ותר מי 2015בישראל 
חוקיות ואחרות. רובם המכריע מחזיק בחשבונות בנק בבנקים המסחריים אך אלו חשבונות הפועלים על בסיס 

  ן בלבד שמשמעותו חוסר יכולת לקבל אשראי בנקאי בתנאים סבירים ובמקרים רבים אפילו זה לא. מזומ
  

אוכלוסייה רחבה זו אינה נחשבת ללקוח טוב של הבנקים. היא אינה חוסכת כספים, אינה לוקחת/מקבלת 
  לקוח הבודד. הלוואות וכמות הכסף שהיא מגלגלת במערכת הבנקאית נמוכה יחסית בעיקר כשאנו מדברים על ה

  
של לייצר מגוון של כלים אחרים אשר יוכלו לשפר את מצבם  לא איפשרה עד היום,הרגולציה הממשלתית 

 אוכלוסיות אלו, לא באמצעות הבנקים המסחריים ובוודאי שלא באמצעות גופים חיצוניים. 
  

לויות ניהול החשבונות שנים רבות מדברים במערכת הפיננסית על הגדלת התחרות בין הבנקים ככלי להורדת ע
את הבעיה המרכזית. זו שרובנו כלל אינו מעוניין לעסוק בה. בעיית ואולם התחרות לא פותרת של הצרכנים. 

  ההדרה הפיננסית.
  

לאחרונה אנחנו עדים לשינוי מחשבתי מבורך באסטרטגיית הפעולה של המפקח על הבנקים. לצד הרצון להגדיל 
על ידי הכנסתה של תעודת זהות בנקאית המשולבת בצעדים משלימים  את התחרות בין הבנקים בין השאר

הבאים להגן ולקדם את האוכלוסיות המודרות בתוך הבנקים מנסה בנק ישראל גם לפתח קריטריונים לפתיחה 
  של אגודות אשראי ו/או בנקים קואופרטיביים. 

  
להציג מספר כלים שאיתם יכולים  אך הטיפול בנושא התחרותיות אינה פותרת את הבעייה. היא אמנם יכולה

הבנקים עצמם לטפל בבעיית ההדרה הפיננסית הקיימת אצלם אך זהו רק צד אחד של המטבע. טיפול אמיתי 
ונכון חייב לכלול שורה ארוכה של כלים, מיזמים ופעולות אשר יאפשרו לאוכלוסיות מודרות אשראי למצוא את 

  נתפס כאזרח סוג ב'.  מקומן במערכת כלכלית שמי שאינו פועל בתוכה
  

אנשים בחברה הישראלית שלא מקבלים מענה מהמערכת ובמה הדברים אמורים. הדרה פיננסית עוסקת ב
 הם אינם יכולים לצבור נכסים וחסכונות כמו גם בניית קרדיט פיננסי חיובי.הרגילה.  הפיננסית

  
 - ם רמאים או לא מחזירים חובותלא בגלל שה - המודרים פיננסית הם אלה שהמערכת הבנקאית לא חפצה בהם
ואולם דווקא אוכלוסיות אלה זקוקות למערכת  .אלה דווקא לא מודרים אלא פשוט בגלל שהם עניים או מוחלשים

 .הפיננסית ואם זו לא משרתת אותם הם יאלצו בלית ברירה לפנות לשוק האפור ולשלם מחירים הרסניים 
 

חות מישראל השכילו להבין שהתחרות והשוק לא יכלילו את במדינות אחרות הדוגלות בתחרות חופשית לא פ
המוחלשים אלא שיש כאן כשל שוק במערכת הפיננסית שמצריך התערבות ממשלתית  מדינות כמו ארה״ב 
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כמו אגודות אשראי וקרנות  -ואנגליה יזמו הקמה ותמיכה במוסדות פיננסים אלטרנטיביים למערכת הבנקאית 
 .התמודד עם בעיית ההדרה הפיננסית ולאפשר הכלה פיננסיתפיננסיות מיוחדות שמטרתן ל

 
  פתרון

הפתרון חייב להיות רב מערכתי. הוא חייב לכלול סל שלם של מוצרים ושירותים המתאימים לאוכלוסיות שונות. 
חלקם במימון פרטי וחלקם במעורבות ממשלתית לא רק בפיקוח ובאסדרה אלא גם בצורה אקטיבית של ערבויות 

  ות. ממשלתי
  

פקידם של בנק ישראל, משרד האוצר תאות אך התחרות במערכת הבנקאת  עשו נסיונות לקדםנ 19- הבכנסת 
הקובע כי חייבים סדר יום חברתי כלכלי  שיח ציבורי חדש ומייצר מקדםהוועדות הכנסת חייב להיות גם כזה 

את בעיית המודרים פיננסית ואת הצורך ליצר פתרונות הוגנים פיננסית בתחומי האשראי והחיסכון לכלל לפתור 
  .ה בדגש על האוכלוסיות המוחלשותהאוכלוסיי

  
עמותת "ידיד" מבקשת להוביל תוכנית גלובלית לטיפול בהדרה פיננסית של אזרחים ישראלים בדרך של יצירת 
כלים שונים שיאפשרו לכל אחד למצוא את המוצר המתאים לו ביותר. יצויין כי גם פעולות שנעשו עד כה על ידי 

את הדרך להקמת אגודות בנקאיות, הן טובות אך חלקיות ומתאימות המפקח על הבנקים כמו הנוהל הקובע 
לסוגי אוכלוסיה שאינה בהכרח אוכלוסייה מודרת פיננסית אלא בעיקר אוכלוסייה המחפשת אלטרנטיבות זולות 

  יותר לניהול חסכון וקבלת אשראי.
   יודגש כי כלל המוצרים מיועדים לשוק משקי הבית ועסקים זעירים בלבד. 

  
  ת אותה אנו מציעים כוללת את המוצרים הבאים:התכני

  הכלים המוצעים להלן תוכניות עבודה מפורטות ובמידת הצורך גם נכתבו פתרונות חקיקה מתאימים.לכל 
מסלול פנים בנקאי, מעין מועדון, הכולל טיפול אישי בלקוחות בסיכון לאשראי (לקוחות  – "המסלול החדש" .1

מודרי אשראי) שיבחרו על ידי הבנק עצמו ויזכו במגוון כלים כדי לאפשר להם ליצור הסטורית אשראי בנקאי 
 יחייב בין השאר פתיחת תוכניות חסכון בסכומים מינימליים.חיובית. המסלול 

  
קרן הלואות למשקי בית מודרי אשראי שתאפשר להם  – קרן הלואות למשקי בית בערבות ממשלתית .2

טיפולים רפואיים, תיקון צנרת שהתפוצצה ועוד.  –לקבל סיוע כספי למקרים בלתי צפויים בשגרת החיים 
כי נגידת בנק יצויין חות בתנאי אשראי טובים תמורת ערבות אישית בלבד. הקרן תעמיד את ההלוואות ללקו

ישראל והמפקח על הבנקים בירכו על היוזמה וכבר התחלנו לקיים לפני יותר מחצי שנה דיונים בנושא עם 
ב "רצלנו כי בנושא זה ניתן להתקדם במהירות. נדמה וצר. התקציבים באהחשבת הכללית ואנשי אגף 

 בנספח א' המבנה המוצע לקרן. 
 

בנקים אלו אינם מיועדים  –בדומה למודל אותו מציע בנק ישראל  –(אגודות בנקאיות)  בנקים קואופרטיביים .3
בבסיס ללקוחות מודרי אשראי אך יתכן שדווקא שינוי קל בתקנונים שלהם יאפשר להם לתת מניות גם 

לשים ומודרים ואלו יוכלו להנות משירותים מוזלים לעומת הבנקים למספר מסויים של לקוחות מוח
. כיום  נדמה לנו שסף ההון שקבע בנק ישראל למתן רשיון לבנקים מסוג זה גבוה מידי וימנע את המסחריים

    הקמת ויצירת תחרות אמיתית בשוק. 
 

ד לאוכלוסיות מודרות הפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי המיוע –בנק הדואר בנק מסחרי למודרי אשראי  .4
אשראי, ניצול הנגישות הפיזית כמו גם הכלים הטכנולוגיים הקיימים בבנק ממילא כדי להפוך אותו ממערכת 
הפועלת על בסיס מזומן בלבד לבנק מסחרי אשר לקוחותיו הינם לקוחות מודרי אשראי בעלי הכנסה נמוכה 

מעוטת הכנסה יכולה להפוך אותו לשחקן מרכזי יחסית. ניצול נכון של משאבי הבנק והתאמתו לאוכלוסייה 
 במאבק נגד הדרה פיננסית.
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פעילות המבוססת על המודל האמריקאי והכוללת גישה כוללת ומתכללת של טיפול   – אגודות אשראי .5
 באוכלוסייה מודרת אשראי   על פי ארבע עקרונות יסוד:

 אות למשקי בית תכניות למתן אשראי על בסיס אישי כדוגמת קרן ההלוו - אשראי   .א
 תכניות להגדלת ההון של אגודת האשראי באמצעות עידוד חסכון של חברי האגודה.  -חסכון   .ב
תוכנית לפיתוח והעצמה קהילתית שתאפשר ביטחון פיננסי לטווח ארוך, למשל באמצעות  - קהילה    .ג

 . ביטחון תעסוקתיפרוייקטים המבטחים השמה בעבודה ו
בור היכולת הפיננסית האישית והקבוצתית של חברי האגודה הנחלת כלים ושיטות לתג –יכולת   .ד

    באמצעות קורסים והכשרות של תכנון תקציב המשפחה וכד'. 
  

אגודות אשראי אלו חייבות לפעול תוך מינוף ערבויות מדינה באמצעות מכירת אגרות חוב חברתיות ועוד. 
  רן לעסקים חברתיים. מבנה אגודת האשראי יכול שיהיה דומה לקרן לעסקים קטנים או לק

 
  סיכום

אסור להניח שהבעיה תיפתר מעצמה כי המחיר שמשלמות אוכלוסיות מוחלשות הוא גבוה : השוק האפור הלא 
  .מחיר שמחליש אותן יותר ממודרי האשראימוסדר גובה 

   
בסדר העדיפויות גבוה מקמו את בעיית ההדרה הפיננסית י הכנסתו, בנק ישראלכי משרד האוצר,  יםמבקש ואנ
  הפתרונות המוצעים מעלה כמו גם פתרונות הקיימים במדינות אחרות בעולם.  וך בחינתת,םהשל

  
אנו סבורים כי רק ראייה של התמונה הכוללת. רק התייחסות מלאה לכלל השוק ולמגוון הפתרונות אותם ניתן 

  ישראלית.להציע יכולה להוביל לשינוי עצום בחברה ה
  

ההצלחה במאבק בהדרה פיננסית תהייה שלב מרכזי בצמצום העוני בישראל, היא תהווה מכשיר מרכזי שיעודד 
  סולידריות חברתית ויאיץ את השינוי המתבקש של סגירת הפער והקיטוב החברתי הקיים בחברה הישראלית.

  
גלת לייצר פתרונות פיננסיים אשר יוכלו מדובר בחזון שאפתני. לא פחות. מדובר בראייה מפוכחת וכלכלית המסו

לחזק אוכלוסיות מודרות החיות בעוני, להעניק כבוד לאלו שנרמסו על ידי מערכות פיננסיות רק בשל חוסר יכולת 
  להשתלב בין נורמות שנדמה לכאורה שהן שייכות רק למיוחסים. 

  
די השחיתות הפושים בה, מדינה דינה שרוצה להלחם בהון השחור ולמגרו, מדינה המבקשת לצמצם את מיממ

מדינה כזו חייבת להאבק בהדרה פיננסית  –שהבינה סוף סוף שיוקר המחיה ויחסי הון שילטון הם מתכון לאבדון 
  ולנצח. 

  
  אלו הכלים.

  
  בברכה,                  
      
  מלמדרן                   
  ל"סמנכ                  
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  א'נספח 
  רקע -פיננסית בישראל הדרה 

 
אינם בספרות המקצועית מתייחסים לשתי רמות של הדרה פיננסית, הרמה הראשונה מתייחסת לתושבים אשר 

מצליחים לפתוח חשבון בנק, והרמה השנייה מתייחסת ללקוחות אשר מתקשים לקבל שירותים בנקאיים נוספים 
וכדומה, או לקוחות אשר מתקשים לקבל שירותים  ;הלוואות בכלל והלוואות לדיור ;צ'קים ;כגוון כרטיסי אשראי
  . 1אלו במחירים הוגנים

  
 לכאורה נמוך,, בהשוואה עולמית נתון זה הינו 2מהאוכלוסייה אין חשבון עו"ש 7%- ל 2012נכון לשנת בישראל 

עבור החמישון  9%שכן ממוצע אחוז האוכלוסייה ללא חשבון עו"ש בכלכלות בעלות הכנסות גבוהות נע בין 
המחייבת פתיחת חשבון . נתון זה אינו מפתיע שכן בישראל קיימת רגולציה 3בחמישון התחתון 15%- העליון ל

  ועל כך אין נתונים. -. השאלה היא מהם השירותים שאותו לקוח מקבל מהבנק4לכל תושב
  

מתוך בעלי חשבונות הבנק, נחסם חשבון העו"ש לפחות פעם  11%-ואולם לצד נתון זה יש להביא בחשבון כי ל
המסחרי בדבר אותו לקוח, . חשבון בנק אשר נחסם מהווה נורה אדומה עבור הבנק 2011אחת במהלך שנת 

וכתוצאה מכך, השירותים הפיננסים שיעמדו לרשותו בחלק מהמקרים יהיו מוגבלים. בנוסף יש לציין נתון חשוב 
מהאוכלוסייה בישראל  אין כרטיס אשראי. האחוזים הינם גבוהים יותר בקרב אוכלוסיות עם  22%-והוא כי ל

   2הכנסה נמוכה.
  

לקוחות אשר  - ננסית הקיימת בישראל בעיקר שייכת לרמה השנייה, דהיינו ניתן ללמוד מכך כי ההדרה הפי
  מתקשים לקבל שירותים בנקאיים מלאים, או מקבלים שירותים בנקאיים במחירים גבוהים.

מאחר ואין כל מחקר על  –אין לנו נתונים על הלקוחות הפונים לשוק החוץ בנקאי הידוע כשוק האפור 
  לקוחות אלו.

  
נוסף המעיד על היקף ההדרה הפיננסית בישראל הינו מספר החשבונות המוגבלים, היקף לקוחות אלה גדל נתון 

  . 1ועד היום כפי שניתן לראות באיור  2009בצורה דרסטית משנת 
  

                             
(שירות ללקוח), למעט הזכות בחוק הבנקאות  2יש לציין כי קיימת חובה חוקית בישראל פתוח חשבון דביטורי מכוח סעיף  1

 מה לא יחשב כסירוב סביר). 618לסירוב סביר. (לעניין סירוב סביר בנק ישראל מגדיר בהוראה בנקאית 
 .2012סקר אוריינות פיננסית הלמ"ס  2
3 Demirguc-kunt and Klapper 2012.  
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), למעט הזכות ב 2יש לציין כי קיימת חובה חוקית בישראל פתוח חשבון דביטורי מכוח סעיף  4

  מה לא יחשב כסירוב סביר).  618לסירוב סביר. (לעניין סירוב סביר בנק ישראל מגדיר בהוראה בנקאית 
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חשבונות מוגבלים  292,532- , ל2009חשבונות מוגבלים בשנת  110,408-מספר הלקוחות המוגבלים גדל מ
- לחוק הוצאה לפועל התשכ"ז  29. הסיבה לגידול בכמות החשבונות המוגבלים נובעת מתיקון 20135בשנת 
. התיקון מאפשר להוצאה לפועל להגביל חשבונות בגין חוב [של חייב הנחשב 2009שנכנס לתוקפו בשנת  1967

הגבלה הגבלה זו נקראת ₪,  500] מעל לחייב המשתמט מתשלום חובותיו, כלומר חייב שלא שילם חוב
. במקביל הנחיות מטעם רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים מאפשרות שמירה של הנתונים למשך מיוחדת

שלוש שנים,[ צריך אסמכתא בה"ש]  המשמעות הינה שחשבון שהוגבל בעבר ייתכן וסובל מהדרת שירותים 
  ו, מאחר והציון שהחשבון הוגבל נותר. פיננסים גם שלוש שנים לאחר שהוסרה ההגבלה מחשבונ

  
לא ברור  –ישנם גורמים נוספים שמובילים להדרה פיננסית, בין השאר, לקוחות אשר מקבלים קצבאות מהמדינה 

לקוחות אשר  ;האם לקוחות אלו סובלים מהדרה בשל עצם קבלת הקצבה? אם זו הנחה צריך להציג אותה ככזו..
ולקוחות שסומנו  ;לקוחות בעלי הכנסות נמוכות ;ות בגינם "אורות אדומים"לשכת נתוני האשראי השונות מציג

באופן פנימי בבנק המסחרי אליו הם שייכים כלקוחות בעייתיים, כל הגורמים הללו מובילים להדרה פיננסית, עם 
  זאת קיים קושי לאמוד את היקפה.

נכון לשנת  19.4%ראל למשקי בית עומד על בנוסף לנתונים אלה חשוב לציין גם את הנתון לפיו היקף העוני ביש
, אוכלוסיות אלו הינם בעלות הכנסות נמוכות, וניתן להניח כי רובם של משקי בית אלו סובלים מהדרה 2012

   6פיננסית, אשר מקשה אליהם לצאת ממעגל העוני.
  

ת יכול שינע בין מכלל הנתונים המוזכרים לעיל ניתן ללמוד כי היקף האוכלוסייה אשר סובלת מהדרה פיננסי
מהאוכלוסייה אשר אין להם חשבון בנק כלל, בתוספת החשבונות בעלי הגבלה חמורה)   7%תושבים ( 585,919

   7מהאוכלוסייה הבוגרת (היקף משקי הבית העניים בישראל). 19.4%תושבים, אשר מהווים  1,030,489-ועד ל

                             
  הנתונים מוצגים במאוחד עבור חשבונות בנק של יחידים ושל עסקים, מקור הנתונים: אתר בנק ישראל. 5
 מנהל המחקר והתכנון. –, המוסד לביטוח לאומי 2012 מקור: ממדי העוני והפערים החברתיים 6
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  עלות הבעיה:
מצד העלות  -מצד ההשפעות הכלכליות של אי השוויון, והשני -דאת עלות הבעיה ניתן לנתח משני כיוונים, האח

  החברתית של אי השוויון.
  

בכל שנה פורום הכלכלה העולמי מפרסם דו"ח בדבר הסיכונים המשמעותיים ביותר לכלכלה העולמית, בשנת 
לאמידת שוויון כלכלי הוגדר כאחד מעשרת הסיכונים המשמעותיים לכלכלה העולמית, המדד המקובל -אי 2014

ניתן לראות כי ישראל מדורגת שלישית מהסוף לאחר מקסיקו  2אי השוויון בין במדינה הינו מדד ג'יני, באיור 
  וארצות הברית. 

  

  
  

מחקרים בדבר הקשר בין אי שוויון  23לאי שוויון זה יש מחיר כלכלי, ממחקרו של רונלד בנבאו, אשר ריכז 
-0.5מיחה כלכלית, נמצא כי הפחתה של סטיית תקן אחת באי השוויון במדינה, מגדילה את התוצר לנפש בלצ

  . 8נקודות האחוז לשנה 0.8
  

אף אם קיים קושי להראות השפעה סיבתית ישירה של הדרה פיננסית על אי השוויון, עם זאת נמצא מתאם גבוה 
. יש להניח כי להפחתת ההדרה הפיננסית תהיה השפעה 9ניבין הדרה פיננסית לאי שוויון הנמדד לפי מדד ג'י

מצמצמת על אי השוויון במדינה, בעיקר על ידי כך שהיא עשויה לאפשר הזדמנויות כלכליות לאותן אוכלוסיות 
לקבל אשראי במחיר הוגן ובדרך זו לפתח מקורות תעסוקה עצמאיים שיכולים להגדיל את הכנסותיהן בטווח 

  ארוך, הזדמנויות אשר לא היו קיימות בעבר לאוכלוסיות מוחלשות. הקצר והבינוני או ה
  

היא כי  אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה בישראל סובלות מהדרה פיננסית. ככלל ניתן להניח הנחת היסוד שלנו  
ת אלו.  דברים כי אותן אוכלוסיות צורכות שירותים פיננסיים שמחירם גבוה יותר לאור הסיכון המיוחס לאוכלוסיו

                                                                                                  
 – 2013, מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל 2012בישראל על פי ממוצע שנת  18החישוב התבסס על גודל האוכלוסייה מעל גיל  7

 אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין, וגיל.
8 R benabou – NBER Macroeconomics annual 1996  
9 Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database, Demirguc-kunt and klapper 2012. 
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אלה נכונים במיוחד אם השירותים הפיננסיים ניתנים לא על ידי המערכת הבנקאית המסחרית או  על ידי החוץ 
בנקאית, הידועה גם בשמה " שוק אפור". היזקקות לשירותים ולאשראי במחירים גבוהים יחסית עלול להוות 

לראות ניתוח של ההשפעות של הדרה ניתן  1מחסום מהותי להתפתחותם והצלחתם הכלכלית.  בטבלה 
  פיננסית על פי סוגי השירותים השונים.

  
 : ניתוח השפעות שליליות של הדרה פיננסית1טבלה 

 ההשפעה של הדרה פיננסית של שירות זה הצורך בשירות שירות פיננסי
פתיחת חשבון 

 בנק
 מתן תשתית בטוחה להפקדת כספים.

מתן אפשרויות תשלום זולות, פשוטות 
  ומהירות.

  
  אפשרות ניהול מזומנים בצורה נוחה.

  
פתיחת חשבון בנק הינה תנאי מקדים 

 לקבלת שירותים בנקאיים נוספים.

  חשיפה לגניבת כספים.
  

  שימוש באמצעי תשלום יקרים יותר.
  

שימוש באמצעי תשלום אשר צורכים זמן רב 
  יותר.

  
שכן רוב המעסיקים קיים קושי בקבלת משכורת, 

 מעבירים תשלומים באמצעים אלקטרונים.
הסתמכות על אמצעי תשלום מבוססי נייר, אשר 
 הממשלה מנסה להפחית את שימושם.

חסם לקבלת שירותים נוספים מהמערכת 
  הבנקאית.

  
 קיים קושי לצבור נכסים.

אשראי במחיר 
 סביר

עלויות במקרים של תנודתיות הקטנת 
  בהכנסות או בהוצאות.

  
מענה לצרכים נקודתיים דחופים כגוון 
 ניתוח של בן משפחה.

  
 אשראי משמש לפיתוח נכסים ועסקים.

 הקטנת הזדמנויות עסקיות ואישיות.
האלטרנטיבה של צריכת אשראי בשוק החוץ 
 בנקאי הינה יקרה יותר, ולעיתים אף מסוכנת.

 ת בית.קיים קושי ברכיש

פיקדונות 
וחסכונות 
בתשואה 
 סבירה

החלקת עלויות במקרים של תנודתיות 
  בהכנסות או בהוצאות.

  
  

מענה לצרכים נקודתיים דחופים כגוון 
  ניתוח של בן משפחה.

  
חסכונות משמשים לפיתוח נכסים 

  ועסקים.
  

 מגביר תחושת ביטחון.

קושי ביצירת הזדמנויות, כגוון פתיחת עסק, קיים 
  או השקעה בנכס מניב.

  
  מקשה על רכישת בית.

  
  מונע יצירת הזדמנויות לדורות הבאים. (חיסכון

  לימודים עבור ילדים).
  

 יצירת לחץ וחוסר תחושת ביטחון כלכלי.
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, ניתן להבין כי צמצום ההדרה הפיננסית על רכיביה השונים יכול להביא לשינוי מהותי 1נתוני טבלה מניתוח 
ביכולתם של יחידים בקרב אוכלוסיות מוחלשות לקבל שוויון הזדמנויות, להתפתח, לחזק את מצבם הכלכלי, ותוך 

  כדי כך גם לחזק את הכלכלה בכללותה, ולהגביר את הצמיחה במשק.
  

מדינות אחרות כמו אנגליה וארה"ב רואים בהדרה הפיננסית כשל שוק מובהק שהתחרות הבנקאית לא פותרת 
  ולכן התערבו באופן ישיר על מנת ליצור תמריצים לגופים מיוחדים לפעול לצמצום ההדרה הפיננסית.

  
אך הנזקים שהוא פינה בישראל אין מחקרים מקיפים וגם אין הכרה בבעיה . השוק האפור תמיד נמצא מעבר ל

לאוכלוסיה החלשה זו,   –גורם בריביות הגבוהות במיוחד באמצעי הגביה, ובהעדר שקיפות על תנאי ההלוואה 
  הם עצומים. –המודרת פיננסית מהמערכת הרגילה 

  
ספק אם יוכלו לקיים את עסקו ולפרוע  - כך למשל,  אדם או אישה,  שלוקחים הלוואה בשוק האפור לפתיחת עסק

  ת ההלוואה.א
  

המפתיע הוא ששום גורם ממשלתי אינו מעונין עד היום להתמודד עם הבעיה של ההדרה הפינננסית והשוק 
  האפור: יש מעט נתונים ואין ממש מידע וכל רגולטור טוען שהנושא לא באחריותו!!
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  ב'נספח 
  קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינההקמת 

  
מטרת הקרן היא להנגיש אשראי, למבקשי הלוואות, שאינם מצליחים לקבל אשראי בנקאי בשל דירוג אשראי 
נמוך.  קבלת ההלוואה במסגרת הקרן ועמידה בתנאי ההחזר, תוכל תסייע למשקי הבית  לשפר את דירוג 

  האשראי שלהם, בכפוף לשיקול הדעת של הבנק. 
  

צעת החוק, כצרכי חיים חיוניים ודחופים, או סיוע לצורך שיפור המצב הכלכלי של מטרות ההלוואה יוגדרו בה
משק הבית. בכל מקרה שיקול הדעת הסופי באישור ההלוואה, לרבות סכום ההלוואה ותנאיה יהיה של כל חברי 

  ועדת האשראי של הקרן.  
  

התאם לעניין). במסמך זה הכללים והתנאים להקמת הקרן יקבעו במסגרת חקיקה ראשית וחקיקת משנה (ב
בהתאם לבקשת המפקח על הבנקים, דודו זקן, מבנה הקרן יתבסס במידה  יפורטו הכללים והתנאים הרלוונטים.

  רבה, על  המודל ועל הניסיון שהצטבר בקרן לעסקים קטנים במשרד הכלכלה. 
  

  הקמת הקרן
  . הקרן תפעל במספר בנקים שיבחרו במכרז של החשב הכללי במשרד האוצר .1
התקשרות נוספת שיהיה על החשב הכללי לבצע, תהיה עם "הגוף המתאם" חברה או עמותה, שיבצעו את  .2

הליווי של מקבלי ההלוואות, מסינון ראשוני והגשת הבקשה לקרן , תהליך ליווי או "חינוך פיננסי" וכן ליווי 
ון בתחום האשראי, חינוך במקרה של אי עמידה בתנאי ההחזר של ההלוואה. הגוף המתאם ידרש להציג ניסי

  פיננסי וכן היכרות עם אוכלוסיית היעד.  
נציג ה"גוף המתאם", נציג הבנק ונציג ציבור, שיאשרו  –חברים  3בכל בנק תוקם ועדה של הקרן, בה יהיו  .3

  את מתן הלוואות.  (פירוט לגבי הליך מתן ואישור ההלוואה יפורט בהמשך).
  לצורך הפיקוח על פעולת הקרן תוקם ועדת היגוי. הרכב הועדה יקבע בהמשך. .4
בכל חצי שנה, יעביר החשב הכללי דיווח לועדת הכלכלה על התקדמות פעילות הקרן, מספר ההלוואות,   .5

 ההחזרים והריבית. 
  

  ערבות המדינה וההליך התחרותי
ן ההלוואות. החשב  יקיים מכרז בו יבחרו אגף החשב הכללי במשרד האוצר יעמיד ערבות מדינה לצורך מת .1

מספר בנקים שיציעו את המכפיל הגבוה ביותר לערבות המדינה.  הערבות תחולק בין הבנקים הזוכים, 
  פורפורציונית לפי גובה המכפיל.

לבנק תנתן הגנה מפני אי החזר הלוואות בגובה ערבות המדינה. עם זאת, כדי לא לייצר תמריץ שלילי לבנק,  .2
לק את ההלוואות, ההגנה של ערבות המדינה תנתן רק על היקף ההלוואות שהבנק חילק בפועל לא לח

מיליון, אבל חילק רק מיליון, הוא יהיה מוגן  2(דוגמא : אם ערבות המדינה היא מיליון והבנק התחייב לחלק 
בדוק את ביצועי רק עד חצי מיליון שקל). בנוסף, יקבעו "אבני דרך" לחלוקת כספי הקרן.  החשב הכללי י

אחוזים מכספי הקרן, ערבות המדינה תלקח  25הקרן, לאחר חצי שנה ולאחר שנה. אם לאחר שנה לא חולקו 
  מהבנק ותועבר לבנקים אחרים שהשתתפו במכרז ועמדו בתנאי חלוקת ההלוואות.   

אחוזים  5ה. אחוז על בסיס ערבות המדינ 95לכל הלוואה שתחולק במסגרת הקרן, יועמדו בטחונות בגובה  .3
  נוספים יהיו באחריות הבנק.



  

 

  

  

 

10

כדי לעודד את הבנקים להגיש הצעות במסגרת המכרז של הקרן, תעמוד ערבות המדינה בתנאים הנדרשים  .4
על ידי בנק ישראל לצרכי הפחתת סיכון אשראי והקלה בדרישות ההון, כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין 

-140רה, מפורשת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, כאמור בסעיף . בין היתר, על הערבות להיות ישי203מספר 
), בדרישות התפעוליות 117-118להוראה, לעמוד בדרישות הכלליות לוודאות משפטית (סעיפים  141

 ).201), ולהיות נקובה וממומנת בש"ח (סעיף 189-190והמשפטיות לערבות (סעיפים 
   

  ההלוואה 
  תנהל חשבונם, ובנק נוסף אחר, סרבו לתת להם אשראי. ההלוואה תנתן למשקי בית, שהבנק בו מ .1
 אלף שקל. 30גובה ההלוואה המקסימלי יהיה  .2
מטרות ההלוואה יהיו צרכי חיים חיוניים ודחופים וכן הלוואות שמטרתן שיפור המצב הכלכלי של משק הבית  .3

 לטווח ארוך (למשל הלוואה לצורך פתיחת עסק זעיר).
ה לייצר נגישות לאשראי לאוכלוסייה שאין לה כאמור נגישות לאשראי בנקאי קרן ההלוואות למשקי בית אמור .4

בגלל היסטוריית אשראי שלילית. לכן תנאי הסף לפנייה לקרן לצורך קבלת הלוואה (לפני בדיקה), לא יהיו 
 מחמירים במיוחד.

משפטי, לא יהיה ניתן לקבל הלוואה מהקרן אם נגד מבקש ההלוואה מתנהל ביום הגשת הבקשה, הליך  -
 מצד בנק או מוסד פיננסי אחר, על רקע אי עמידה בהחזר הלוואה.

 ניתן יהיה לקבל הלוואה מהקרן אחת לשלוש שנים. -
 לא יקבל הלוואה מהקרן, מי שבעבר לא עמד בתשלום הלוואה לקרן הזו בלבד.  -

 
  תהליך קבלת ההלוואה

אשראי וסורב, מסמך ובו פרטי הקרן הבנקים יחוייבו למסור לכל אדם שפנה לקבל  –פניה לקבלת הלוואה  .1
בערבות מדינה ותנאי הסף לקבלת הלוואה מהקרן. בנוסף,  אדם המבקש לקבל אשראי מהקרן יוכל לפנות 

  ישירות לגוף המתאם.
 הבנקים יחוייבו לתת אישור בכתב על הסירוב לתת הלוואה, כדי שהפונה יוכל להציג אותה לקרן.  .2
בנקים. עם זאת למבקש ההלוואה יותר  2וק תחילה שנעשתה פנייה ל הגוף המתאם יבד –בדיקה ראשונית  .3

לפנות לגוף המתאם לאחר סירוב אחד ולקבל סיוע בפנייה לבנק שני או לחילופין לגוף המתאם תהיה סמכות 
להגיש את הבקשה לקרן לאחר פנייה לבנק אחד אם הגיע למסקנה כי אין טעם או שיש קושי משמעותי 

וף המתאם יאסוף מהפונה את המידע הדרוש לצורך הכנת ההבקשה לרבות : מטרת בפניה לבנק שני. הג
ההלוואה, סיבת הסירוב לקבלת אשראי בבנק (ככל שניתן), ויכולת ההחזר. הגוף המתאם יגיש בשם הפונה 

 את הבקשה לקרן.  
אם ונציג ציבור.  נציג הבנק, נציג הגוף המת -חברים  3הבקשה תובא לאישור, לועדה בה יהיו  –בדיקת הקרן  .4

החלטת הועדה תתקבל פה אחד. הועדה תאשר את ההלוואה לאחר שנמצא כי מטרת ההלוואה עומדת 
 בדרישות כפי שהוגדרו על ידי הקרן,  וכן כי למבקש ישנה יכולת החזר.

לאחר אישור ההלוואה ובטרם קיבל הפונה את כספי ההלוואה, יתחיל מקבל ההלוואה,  –"חינוך פיננסי"  .5
 / ליווי מתחום ה"חינוך הפיננסי" באמצעות הגוף המתאם.קורס

בדומה למשכנתא, כספי ההלוואה יועברו ישירות לגוף שמספק את המוצר/ השירות  –תשלום ההלוואה  .6
שרכש מקבל ההלוואה, או שיועברו לחשבון הלווה כנגד הצגת אסמכתאות לשימוש בכספי ההלוואה באופן 

גנון תמרוץ ללווים לפיו יוענק סכום סימלי בסיום ההלוואה ללווה שעמד התואם את מטרתה (מוצע להוסיף מנ
 בהתחייבויותיו).

  
  גבייה וטיפול במצב של אי עמידה בהחזרים 

במקרה של אי עמידה בתנאי ההחזר של הלוואה, הבנק יפעיל את ההליכים הרגילים אותם הוא מפעיל  .1
  במקרה של אי עמידה בתנאי החזר.

ת להקלה בהון, יש להבטיח שתהליכי הגביה אינם פוגעים בתנאי הערבות כמפורט על מנת לעמוד בדרישו .2
 לעיל. 
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הגוף המתאם יקבל, הודעה מהבנק על אי עמידה בתנאי תשלום הלוואה ספציפית בסמוך למועד הפיגור.   .3
  הגוף המתאם יפנה בנפרד מהבנק למקבל ההלוואה וילווה אותו בניסיון לחזור ולעמוד בתנאי ההחזר.  

  
  הגוף המתאם 

  הגוף המתאם יהיה חברה או עמותה.  .1
 תפקידיו של הגוף המתאם:  .2

ביצוע הסינון הראשוני של הבקשות להלוואות לגבי עמידה בדרישות הסף (כמפורט לעיל בפרק  -
 ).4"ההלוואה" סעיף 

 ביצוע בדיקה ראשונית (כמפורט לעיל בפרק "תהליך קבלת ההלוואה"). -
 אישור ההלוואות של הקרן. הכנת הבקשות והשתתפות בועדת -
 ליווי מבקש ההלוואה וקורס "חינוך פיננסי". -
 ליווי מבקש ההלוואה במקרה של אי החזר.  -

הגוף המתאם יבחר במכרז של החשב הכללי. הגוף המתאם יציע במסגרת המכרז את היקף וסוג הליווי  .3
 למבקש ההלוואה, כולל התייחסות לנושא חינוך פיננסי.

 ניסיון בתחום האשראי, בתחום החינוך הפיננסי והיכרות עם אוכלוסיית היעד. הגוף המתאם ידרש ל .4
 

  סיכום 
  המודל שהוצג כאן מבוסס על המודל של הקרן לעסקים קטנים פרט לאלמנטים הבאים.

אחוזים שההנחה היא שאוכלוסיית  25בקרן לעסקים קטנים, מבקש ההלוואה מתבקש להעמיד בטחונות של  .1
  מסוגלת להעמיד. היעד במקרה הזה לא 

כל נושא החינוך הפיננסי לא רלוונטי לקרן לעסקים קטנים אך חיוני במקרה הזה, זו גם בקשה של הבנקים  .2
 איתם נפגשנו.

 הגוף המתאם נדרש במקרה הזה להיות בעל ידע ספציפי והיכרות עם האוכלוסייה הרלוונטית. .3
 ל הקרן ומכתב שמאשר שאכן סורב. הבנק יחוייב לתת למי שפנה אליו וסורב לקבל הלוואה מידע ע .4
העברת הכסף ישירות לנותן השירות / מוצר (כמו במשכנתא), או כנגד המצאת אסמכתא לשימוש בכספי  .5

 ההלוואה. 
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 הכנסת

 
 ח"כ איתן כבל

 יו"ר ועדת הכלכלה
 

 161916סימוכין : 
 כ"ג בניסן, התשע"ו ירושלים, 

01/05/2016 
 

 לכבוד
 מר משה כחלון

 שר האוצר
 ירושלים

 
 

 שלום רב,
 

  אות למשקי בית מודרי אשראיוהקמת קרן הלוהנדון:
 

בועות שאני עוקב אחרי התקדמות הקמתה של הקרן שבנדון, עליה סיכמנו שנינו עוד מזה מספר ש
לצערי הרב, ממידע שהגיע אליי אני חושש כי יתכן והסיכום אליו הגענו לא יצא  .2015בשלהי שנת 

 לפועל.
 

הפעלתו של חוק נתוני אשראי וזאת מתוך הרצון  מועדב המתברר כי הקמתה של הקרן קשור
הקרן תחל לפעול, ולת ההלוואות. המשמעות היא שיתכן את הזכאים לקב יתמיטבבצורה  לאתר

 במקרה הטוב, בעוד שנתיים ובמקרה הפחות טוב בעוד ארבע שנים.
 

ההחלטה על הקרן שאינה מעוגנת בחקיקה יכולה להתבטל בעוד  - הבנקודה זו בדיוק טמונה הבעי
ון שמדובר בקרן האמורה לפעול אל מול כי זמן במקרה של בחירות או מהלכים כלכליים אחרים.

ה הזכאית קיים כבר ממילא ואין שום יהרי שהמידע על האוכלוסי ,לקוחות הבנקים המסחריים
נהפוך  - חילת הפעלתו של חוק נתוני אשראיתמועד תחילת פעולתה לבין מועד צורך לחבר בין 

הוא. אם תתחיל הקרן את פעולתה כבר בשנה הקרובה, בהחלט יתכן שמקבלי ההלוואות דרכה 
 יוכלו לייצר לעצמם נתוני אשראי חיוביים למועד בו יתחיל חוק נתוני אשראי לפעול.

  
)תחילת  תוקם הקרן לא יאוחר מתום מושב הקיץ של הכנסת כי ברוח הסיכום בינינו ,מבקשאני 

כי  הדגשהתוך  ,רשמית על כך תעשה כבר במהלך הפגרה הנוכחיתההכרזה הוכי  (2016אוגוסט 
 ישוריין התקציב להקמתה והפעלתה. 2017בתקציב המדינה לשנת 

 
 

 בברכה,            

 
 איתן כבל ח"כ            

 :יםהעתק
 מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר
 , משרד האוצרמר אמיר לוי, ראש אגף התקציבים

 , משרד האוצרמיכל עבאדי בוינגו, החשבת הכלליתגב' 
 , משרד האוצרגב יעל מבורך, אגף התקציבים
 מר נדב שמש, יועץ לשר האוצר

 עו"ד אתי בנדלר, משנה ליועץ המשפטי לכנסת ויועמ"ש ועדת הכלכלה
 גב' לאה ורון, מנהלת ועדת הכלכלה

 מר רן מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד"
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תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז-2017

החוק   - )להלן  התשמ"א-11981  הפרטיות,  הגנת  לחוק   36 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
או חוק הגנת הפרטיות(, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות 

אלה:

בתקנות אלה -  .1
"אירוע אבטחה חמור" - כל אחד מאלה:

במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה  -  אירוע שנעשה בו שימוש   )1(
פגיעה  שנעשתה  או  מהרשאה  בחריגה  או  הרשאה  בלא  המאגר,  מן  במידע 

בשלמות המידע;

במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה בינונית - אירוע שנעשה בו שימוש   )2(
בחלק מהותי מן המאגר, בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה 

בשלמות המידע לגבי חלק מהותי מן המאגר;

"בעל הרשאה"  - יחיד אשר יש לו גישה לאחד מאלה על פי הרשאתו של בעל המאגר 
או המחזיק:

)1( מידע מהמאגר;

)2( מערכות המאגר;

)3( מידע או רכיב הנדרש לצורך הפעלת המאגר או לצורך גישה אליו.

של  הרשאה  פי  על  גישה  שקיבל  יחיד  או  יחיד  שאינו  מחזיק  האמור,  אף  על 
מחזיק, לא ייחשב כבעל הרשאה של בעל המאגר;

"התקן נייד" - אחד מאלה:

מחשב המיועד לשימוש נייד לרבות מחשב שהוא ציוד קצה רט"ן כהגדרתו   )1(
בפקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972;

מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב;  )2(

"חומר מחשב" ו"מחשב" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-21995;

"מאגר המנוהל בידי יחיד" - מאגר מידע שמנהל יחיד או תאגיד בבעלות יחיד, ואשר 
שימוש  בו  לעשות  רשאים  נוספים  הרשאה  בעלי  שני  היותר  ולכל  היחיד  רק 

ובאפשרותם לעשות בו שימוש, ולמעט מאגרי מידע כמפורט להלן:

מאגר מידע שמטרתו העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך   )1(
עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר;

מאגר מידע שיש בו מידע על אודות 10,000 אנשים ומעלה;  )2(

מאגר מידע הכולל מידע שבעל המאגר כפוף בשלו לחובת סודיות מקצועית   )3(
לפי דין או לפי עקרונות של אתיקה מקצועית;

"מאגרים שחלה עליהם רמת האבטחה הבסיסית" - מאגרי מידע שאינם מן הסוגים 
המפורטים בתוספת הראשונה או השנייה ואינם מאגר המנוהל בידי יחיד;

"מאגרים שחלה עליהם רמת האבטחה הבינונית" - מאגרי מידע מן הסוגים המפורטים 
בתוספת הראשונה ואינם מאגר המנוהל בידי יחיד;

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשע"א, עמ' 758.  1

2 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

הגדרות
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"מאגרים שחלה עליהם רמת האבטחה הגבוהה" - מאגרי מידע מן הסוגים המפורטים 
בתוספת השנייה;

"מידע ביומטרי" - מידע המשמש לזיהוי אדם, שהוא מאפיין אנושי פיזיולוגי, ייחודי, 
הניתן למדידה ממוחשבת;

"ממונה על אבטחה" - כמשמעותו בסעיף 17ב לחוק;

"מערכות המאגר" - מערכות המשמשות את המאגר ואשר יש להן חשיבות בהיבטי 
אבטחת מידע;

"נושא המידע" - האדם שעל אודותיו קיים מידע במאגר המידע;

שייעודה  הסייבר  להגנת  הלאומית  הרשות   - הסייבר"  להגנת  הלאומית  "הרשות 
בהתאם  ופועלת  הממשלה  החלטת  פי  על  שהוקמה  הסייבר,  מרחב  על  הגנה 

להחלטותיה;

"רשת ציבורית" - רשת תקשורת המאפשרת שימוש גם על ידי מי שאינו בעל הרשאה.

בעל מאגר מידע יגדיר במסמך הגדרות מאגר )להלן - מסמך הגדרות המאגר(, את  )א(   .2
כל העניינים האלה לפחות:

תיאור כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע;  )1(

תיאור מטרות השימוש במידע;  )2(

סוגי  לרשימת  לב  בשים  המידע,  במאגר  הכלולים  השונים  המידע  סוגי   )3(
המידע שבפרט 1)3( בתוספת הראשונה;

פרטים על העברת מאגר המידע, או חלק מהותי ממנו אל מחוץ לגבולות   )4(
המדינה או שימוש במידע מחוץ לגבולות המדינה, מטרת ההעברה, ארץ היעד, 

אופן ההעברה וזהות הנעבר;

פעולות עיבוד מידע באמצעות מחזיק;  )5(

הסיכונים העיקריים של פגיעה באבטחת המידע, ואופן ההתמודדות עמם;  )6(

שמו של מנהל מאגר המידע, של מחזיק המאגר ושל הממונה על אבטחת   )7(
מידע בו, אם מונה כזה.

שינוי  שנעשה  עת  בכל  המאגר  הגדרות  מסמך  את  יעדכן  מידע  מאגר  בעל  )ב( 
משמעותי בנושאים המפורטים בתקנת משנה )א(, ויבחן את הצורך בעדכון כאמור, 
בשל שינויים טכנולוגיים ארגוניים או אירועי אבטחה כאמור בתקנה 11, בכל שנה עד 

31 בדצמבר.

מן  רב  במאגר  שומר  שהוא  המידע  אין  אם  לשנה,  אחת  יבחן,  מידע  מאגר  בעל  )ג( 
הנדרש למטרות המאגר.

חלה חובה למנות ממונה על אבטחת מידע, או מונה ממונה על אבטחת מידע במאגר   .3
המידע יחולו הוראות אלה:

של  פעיל  למנהל  או  המידע  מאגר  למנהל  ישירות  כפוף  יהיה  אבטחה  )1( ממונה 
בעל המאגר או המחזיק בו, לפי העניין, או לנושא משרה בכירה אחר הכפוף ישירות 

למנהל המאגר;

)2( הממונה על אבטחה יכין נוהל אבטחת מידע ויביאו לאישור בעל המאגר;

מסמך הגדרות 
המאגר

 ממונה על
אבטחת מידע
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יבצע  אלה,  תקנות  בדרישות  העמידה  על  שוטפת  לבקרה  תכנית  יכין  )3( הממונה 
אותה  ויודיע לבעל מאגר המידע ולמנהל המאגר על ממצאיו;

לניגוד  בחשש  להעמידו  שעלול  נוסף  תפקיד  ימלא  לא  אבטחה  על  )4( הממונה 
עניינים במילוי תפקידו לפי תקנות אלה;

החובות  על  נוספות  משימות  אבטחה  על  ממונה  על  המידע  מאגר  בעל  )5( הטיל 
המנויות בפסקאות )2( ו–)3(, לשם ביצוע תקנות אלה, יגדירן בצורה ברורה;

)6( בעל מאגר המידע יקצה לממונה את המשאבים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

האבטחה(  נוהל    - )להלן  מידע  אבטחת  נוהל  במסמך  יקבע  המידע  מאגר  בעל  )א(   .4
בהתאם למסמך הגדרות המאגר ותקנות אלה, אשר יחייב כל בעל הרשאה בהתאם 

לפרטים מהנוהל שאליו הוא חשוף לפי תקנת משנה )ב(.

לבעלי  יימסרו  ממנו  שפרטים  כך  האבטחה  נוהל  את  ישמור  מידע  מאגר  בעל  )ב( 
הרשאה רק בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם.

נוהל האבטחה יכלול, בין השאר, את כל אלה: )ג( 

כאמור  המאגר  אתרי  של  והסביבתית  הפיזית  האבטחה  בעניין  הוראות   )1(
בתקנה 6;

הרשאות גישה למאגר המידע ולמערכות המאגר בהתאם לתקנה 8;  )2(

הפעלתם  ואופן  המאגר  מערכות  על  הגנה  שמטרתם  אמצעים  של  תיאור   )3(
לצורך כך;

הוראות למורשי הגישה למאגר המידע ולמערכות המאגר לצורך הגנה על   )4(
המידע במאגר;

של  השוטפת  הפעילות  במסגרת  שבמאגר  המידע  להם  שחשוף  הסיכונים   )5(
כמפורט המאגר  מערכות  ממבנה  הנובעים  אלה  לרבות  המידע,  מאגר   בעל 

ידי  על  לרבות  בהם,  הטיפול  ואופן  אלה,  סיכונים  קביעת  אופן  5)א(,  בתקנה 
מנגנוני הצפנה מקובלים להגנה על המידע השמור במאגר או במערכות  המאגר;

אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע כאמור בתקנה 11, לפי חומרת   )6(
האירוע ומידת רגישות המידע;

הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש בהם כאמור בתקנה 12.  )7(

נוהל  יכלול  הגבוהה,  או  הבינונית  האבטחה  רמת  עליו  שחלה  מידע  במאגר  )ד( 
האבטחה, נוסף על האמור בתקנת משנה )ג(, התייחסות גם לכל אלה:

אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגר ולמערכות המאגר, בהתאם לתקנה 9;  )1(

אופן הבקרה על השימוש במאגר המידע, ובכלל זה תיעוד הגישה למערכות   )2(
המאגר כאמור בתקנה 10;

של  ותקינותם  קיומם  לווידוא  תקופתיות  ביקורות  עריכת  לעניין  הוראות   )3(
אמצעי האבטחה לפי נוהל האבטחה ולפי תקנות אלה כאמור בתקנה 16;

הוראות לעניין גיבוי הנתונים האמורים בתקנה 18)א()1(;  )4(

הוראות לעניין אופן ביצוע פעולות פיתוח במאגר ותיעודן, ובכלל זה אופן   )5(
הגישה של אנשי הפיתוח לנתונים במאגר.

נוהל אבטחה
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מן  לגרוע  ובלי  הנוהל,  בעדכון  הצורך  את  לשנה,  אחת  יבחן,  מידע  מאגר  בעל  )ה( 
האמור, יבחן אם יש צורך בעדכונו של הנוהל במקרים אלה:

נעשים שינויים מהותיים במערכות המאגר או בתהליכי עיבוד מידע;  )1(

נודע על סיכונים טכנולוגיים חדשים הנוגעים למערכות המאגר.  )2(

ארגון שהוא בעל כמה מאגרי מידע רשאי לקבוע נוהל אבטחה כאמור בתקנה זו,  )ו( 
במסמך אחד לעניין כל מאגרי המידע שברשותו, המצויים באותה רמת אבטחה.

בעל מאגר מידע יחזיק מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי  )א(   .5
מעודכנת של  מערכות המאגר, ובכלל זה:

תשתיות ומערכות חומרה, סוגי רכיבי תקשורת ואבטחת מידע;  )1(

המאגר  לניהול  המידע,  מאגר  להפעלת  המשמשות  התוכנה  מערכות   )2(
ולתחזוקתו, לתמיכה בפעילותו, לניטור שלו ולאבטחתו;

תוכנות וממשקים המשמשים לתקשורת אל מערכות המאגר ומהן;  )3(

רכיבי  בין  הקשרים  תיאור  הכולל  המאגר,  בה  שפועל  הרשת  תרשים   )4(
המערכת השונים ומיקומם הפיזי של רכיבים אלה;

תאריך העדכון האחרון של המסמך ושל רשימת המצאי.  )5(

המסמך המעודכן של מבנה מאגר המידע ורשימת המצאי יישמרו כך שפרטים  )ב( 
מהם יימסרו לבעלי הרשאה רק בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם.

לכך  אחראי  המאגר  בעל  הגבוהה,  האבטחה  רמת  עליו  שחלה  מידע  במאגר  )ג( 
שייערך סקר לאיתור סיכוני אבטחת מידע )להלן - סקר סיכונים(; בעל מאגר המידע 
הגדרות  מסמך  בעדכון  הצורך  את  יבחן  לו,  שיועברו  הסיכונים  סקר  בתוצאות  ידון 
במסגרת  שהתגלו  הליקויים  לתיקון  ויפעל  בעקבותיהן,  האבטחה  נוהל  או  המאגר 

הסקר, ככל שהתגלו; סקר סיכונים כאמור ייערך אחת לשמונה עשר חודשים לפחות.

לכך  אחראי  המאגר  בעל  הגבוהה,  האבטחה  רמת  עליו  שחלה  מידע  במאגר  )ד( 
פנימיים  סיכונים  בפני  עמידותן  לבחינת  המאגר  למערכות  חדירות  מבדקי  שייערכו 
מבדקי  בתוצאות  ידון  המאגר  בעל  לפחות;  חודשים  עשר  לשמונה  אחת  וחיצוניים, 

החדירות ויפעל לתיקון הליקויים שהתגלו, ככל שהתגלו.

כאמור  המצאי  רשימת  את  לקבוע  רשאי  מידע,  מאגרי  כמה  בעל  שהוא  ארגון  )ה( 
בתקנת משנה )א(, במסמך אחד לעניין כל מאגרי המידע שברשותו, המצויים באותה 
בסקר  ו–)ד(  )ג(  משנה  בתקנות  הקבועות  החובות  את  לקיים  רשאי  וכן  אבטחה  רמת 
שברשותו,  המידע  מאגרי  כל  לעניין  אחד  העניין,  לפי  חדירות,  במבדק  או  סיכונים 

המצויים באותה רמת האבטחה.

בעל מאגר מידע יבטיח כי המערכות המפורטות בתקנה 5)א()1( יישמרו במקום  )א(   .6
המאגר  פעילות  אופי  את  והתואם  הרשאה,  בלא  אליו  וכניסה  חדירה  המונע  מוגן, 

ורגישות המידע בו.

בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, ינקוט  אמצעים  )ב( 
לבקרה ולתיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים שבהם מצויות המערכות המפורטות 

בתקנה 5)א()1( ושל הכנסה והוצאה של ציוד אל מערכות המאגר ומהן.

מיפוי מערכות 
המאגר וביצוע סקר 

סיכונים

אבטחה פיזית 
וסביבתית
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לא ייתן בעל מאגר מידע גישה למידע המצוי במאגר ולא ישנה היקף הרשאה  )א(   .7
שניתנה, אלא אם כן נקט אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון עובדים ושיבוצם, 
המצוי  למידע  גישה  לקבלת  מתאים  אינו  ההרשאה  בעל  כי  חשש  שאין  לברר  כדי 
במאגר; אמצעים כאמור יינקטו בשים לב לרגישות המידע שבמאגר ולהיקף הרשאות 

הגישה לתפקיד שמיועד לו הנוגע בדבר, כאמור בתקנה 8.

בטרם יקבלו גישה למידע ממאגר המידע או לפני שינוי היקף הרשאותיהם, יקיים  )ב( 
אלה,  ותקנות  החוק  לפי  החובות  בנושא  הרשאות  לבעלי  הדרכות  מידע  מאגר  בעל 

וימסור להם מידע על אודות חובותיהם לפי החוק ונוהל האבטחה.

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יקיים בעל המאגר  )ג( 
נוהל  המאגר,  הגדרות  מסמך  בדבר  שלו,  הרשאות  לבעלי  תקופתית  הדרכה  פעילות 
האבטחה והוראות אבטחת המידע לפי החוק ולפי תקנות אלה, בהיקף הנדרש לצורך 
ביצוע תפקידיהם, ובדבר חובות בעלי ההרשאות לפיהם; הדרכה כאמור תיערך אחת 
לשנתיים לפחות, ולגבי הסמכה של בעל הרשאה לתפקיד חדש - סמוך ככל האפשר 

למועד תחילת הסמכתו.

המידע  למאגר  הרשאות  בעלי  של  גישה  הרשאות  יקבע  מידע  מאגר  בעל  )א(   .8
תהיה  תפקיד  לכל  הגישה  הרשאת  תפקיד;  להגדרות  בהתאם  המאגר,  ולמערכות 

במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד.

שניתנו  הגישה  הרשאות  תפקידים,  של  מעודכן  רישום  ינהל  מידע  מאגר  בעל  )ב( 
ההרשאות  רשימת   - )להלן  אלה  תפקידים  הממלאים  ההרשאות  בעלי  ושל  להם, 

התקפות(.

בעל מאגר מידע ינקוט אמצעים מקובלים בנסיבות העניין ובהתאם לאופי המאגר  )א(   .9
הרשאה  בעל  בידי  נעשית  המאגר  ולמערכות  למאגר  הגישה  כי  לוודא  כדי  וטיבו, 

המורשה לכך בלבד לפי רשימת ההרשאות התקפות.

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה  - )ב( 

לשליטתו  הנתון  פיזי  אמצעי  בסיס  על  האפשר  ככל  ייעשה  הזיהוי  אופן   )1(
הבלעדית של המורשה; 

ובכללן  )א(,  משנה  תקנת  לעניין  הוראות  גם  האבטחה  בנוהל  ייקבעו   )2(
בנושאים אלה:

אופן הזיהוי; היה אופן הזיהוי מבוסס על סיסמאות, יתייחס הנוהל גם  )א( 
הסיסמאות  החלפת  ותדירות  השגויים,  הניסיונות  מספר  הסיסמה,  לחוזק 
שלא  לתקופה  מקרה  ובכל  הגישה,  מורשה  לתפקיד  בהתאם  שתיעשה 

תעלה על שישה חודשים;

ניתוק אוטומטי לאחר פרק זמן של אי–פעילות; )ב( 

אופן הטיפול בתקלות הקשורות באימות זהות. )ג( 

בעל מאגר מידע ידאג לביטול ההרשאות של בעל הרשאה שסיים את תפקידו  )ג( 
ובמידת האפשר לשינוי סיסמאות למאגר ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי 

היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

במערכות של מאגר מידע אשר חלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה,  )א(   .10
ינוהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר )בתקנה 
של  והשעה  התאריך  המשתמש,  זהות  אלה:  נתונים  זה  ובכלל  הבקרה(,  מנגנון   - זו 

אבטחת מידע 
בניהול כוח אדם

ניהול הרשאות 
גישה

זיהוי ואימות

בקרה ותיעוד גישה
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ניסיון הגישה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, ואם 
הגישה אושרה או נדחתה.

מנגנון  הפעלתו;  של  שינוי  או  ביטול  יכולתו,  ככל  יאפשר,  לא  הבקרה  מנגנון  )ב( 
הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ התראות לאחראים.

בעל מאגר מידע יקבע נוהל בדיקה שגרתי של נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה,  )ג( 
ויערוך דוח של הבעיות שהתגלו וצעדים שננקטו בעקבותיהן.

נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה יישמרו למשך 24 חודשים לפחות. )ד( 

הבקרה  מנגנון  קיום  בדבר  במאגר  ההרשאות  בעלי  את  יידע  מידע  מאגר  בעל  )ה( 
למערכות המאגר.

חשש  המעלה  אירוע  התגלה  שבו  מקרה  כל  לתיעוד  אחראי  מידע  מאגר  )א( בעל   .11
 - )להלן  מהרשאה  לחריגה  או  הרשאה  בלא  בו  לשימוש  המידע,  בשלמות  לפגיעה 

אירועי אבטחה(; ככל האפשר יבוסס התיעוד האמור על רישום אוטומטי.

עם  התמודדות  לעניין  הוראות  גם  מידע  מאגר  בעל  יקבע  האבטחה  )ב( בנוהל 
אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול 
הרשאות וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים וכן לעניין דיווח לבעל המאגר על אירועי 

אבטחה ועל פעולות שננקטו בעקבותיהם.

)ג( במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית, יקיים בעל המאגר דיון אחת 
לשנה לפחות באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכונו של נוהל האבטחה; במאגר 

מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, ייערך דיון כאמור אחת לרבעון לפחות.

)ד( אירע אירוע אבטחה חמור -

יודיע על כך בעל המאגר לרשם באופן מיידי, וכן ידווח לרשם על הצעדים   )1(
שנקט בעקבות האירוע;

מן  מידע  מאגר  לבעל  למעט  המידע,  מאגר  לבעל  להורות  הרשם  רשאי   )2(
להגנת  הלאומית  הרשות  בראש  שנועץ  לאחר  לחוק,  13)ה(  בסעיף  המנויים 

הסייבר, להודיע על אירוע האבטחה לנושא מידע שעלול להיפגע מן האירוע.

המאגר  למערכות  ניידים  התקנים  לחיבור  אפשרות  ימנע  או  יגביל  המאגר  בעל   .12
במתכונת ההולמת את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר, את רגישות המידע, 
את הסיכונים המיוחדים למערכות המאגר או למידע הנובעים מחיבור ההתקן הנייד 
ואת קיומם של אמצעי הגנה מתאימים מפני סיכונים אלה; בעל מאגר מידע המאפשר 
שימוש במידע מהמאגר בהתקן נייד או העתקה שלו להתקן נייד ינקוט אמצעי הגנה 
מידע;  מאגר  באותו  נייד  בהתקן  לשימוש  הקשורים  המיוחדים  לסיכונים  לב  בשים 
לעניין זה יראו שימוש בשיטות הצפנה מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על 

מידע שהועתק להתקן הנייד.

בעל מאגר מידע יקפיד על ניהול ותפעול תקין של מערכות המאגר, לפי המקובל  )א(   .13
בהפעלת מערכות כאלה.

)ב(    בעל מאגר מידע יפריד, בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים, בין מערכות המאגר 
אשר ניתן לגשת מהן למידע, לבין מערכות מחשוב אחרות המשמשות את בעל המאגר.

המאגר,  מערכות  של  שוטפים  עדכונים  שייערכו  לכך  ידאג  מידע  מאגר  בעל  )ג(   
לרבות חומר המחשב הנדרש לפעולתן; לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך 

בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי מתאים.

תיעוד של אירועי 
אבטחה

התקנים ניידים

ניהול מאובטח 
ומעודכן של 

מערכות המאגר
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בעל מאגר מידע לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית  )א(   .14
אחרת, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות 

המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב.

העברת מידע ממאגר המידע, ברשת ציבורית או באינטרנט, תיעשה תוך שימוש  )ב( 
בשיטות הצפנה מקובלות.

רשת  או  האינטרנט  רשת  באמצעות  מרחוק,  אליו  לגשת  שניתן  מידע  במאגר  )ג( 
)א(  משנה  בתקנות  כאמור  אבטחה  אמצעי  על  נוסף  שימוש  ייעשה  אחרת,  ציבורית 
לביצוע  הרשאתו  את  והמאמתים  המתקשר  את  לזהות  שמטרתם  באמצעים  ו–)ב(, 
ברמת  מידע  למאגר  הרשאה  בעל  של  גישה  לעניין  היקפה;  ואת  מרחוק  הפעילות 
האבטחה הבינונית והגבוהה ייעשה שימוש באמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית 

של בעל ההרשאה.

גישה  במתן  הכרוך  שירות,  קבלת  לצורך  חיצוני  גורם  עם  המתקשר  מאגר  בעל  )א(   .15
למאגר המידע -

את  כאמור,  המסוים  החיצוני  הגורם  עם  ההתקשרות  ביצוע  לפני  יבחן,   )1(
סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות;

כל  את  ההסכם(   - זו  )בתקנה  החיצוני  הגורם  עם  בהסכם  במפורש  יקבע   )2(
אלה, בשים לב לסיכונים לפי פסקה )1(:

המידע שהגורם החיצוני רשאי לעבד ומטרות השימוש המותרות בו  )א( 
לצורכי ההתקשרות;

מערכות המאגר שהגורם החיצוני רשאי לגשת אליהן; )ב( 

סוג העיבוד או הפעולה שהגורם החיצוני רשאי לעשות; )ג( 

בסיום  הבעלים  לידי  המידע  השבת  אופן  ההתקשרות,  משך  )ד( 
לבעל  כך  על  ודיווח  החיצוני  הגורם  של  מרשותו  השמדתו  ההתקשרות, 

מאגר המידע;

אופן יישום החובות בתחום אבטחת המידע שהמחזיק חייב בהן לפי  )ה( 
תקנות אלה, וכן הנחיות נוספות לעניין אמצעי אבטחת מידע שקבע בעל 

מאגר המידע, אם קבע;

על  שלו  ההרשאות  בעלי  את  להחתים  החיצוני  הגורם  של  חובתו  )ו( 
האמור  לפי  רק  במידע  להשתמש  המידע,  סודיות  על  לשמור  התחייבות 
בפסקת  כאמור  בהסכם  הקבועים  האבטחה  אמצעי  את  וליישם  בהסכם, 

משנה )ה(;

באמצעות  השירות  את  לתת  החיצוני  לגורם  מידע  מאגר  בעל  התיר  )ז( 
גורם נוסף - חובתו של הגורם החיצוני לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף 

את כל הנושאים המפורטים בתקנה זו;

מאגר  לבעל  לפחות,  לשנה  אחת  לדווח,  החיצוני  הגורם  של  חובתו  )ח( 
המידע על אודות אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אלה וההסכם ולהודיע 

לבעל המאגר במקרה של אירוע אבטחה;

)3( יפרט בנוהל האבטחה של המאגר גם את העניינים המנויים בפסקה )2()א( 
עד )ה(, וכן יפנה בו במפורש להסכם עם הגורם החיצוני ולנוהל האבטחה שלו;

אבטחת תקשורת

מיקור חוץ
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בהוראות  החיצוני  הגורם  של  עמידתו  על  ופיקוח  בקרה  אמצעי  ינקוט   )4(
האמורים  לסיכונים  לב  בשים  הנדרש  בהיקף  אלה,  תקנות  ובהוראות  ההסכם 

בפסקה )1(.

מתן  לצורך  חיצוני  גורם  עם  המתקשר  מידע,  מאגרי  כמה  בעל  שהוא  )ב( ארגון 
שירות הכרוך בגישה אליהם בידי הגורם החיצוני, רשאי לקיים את הוראות תקנת 
משנה )א()2( בהסכם אחד לעניין כל מאגרי המידע ובלבד שהם באותה רמת אבטחה.

)ג( תקנה זו לא תחול על התקשרות של בעל מאגר עם יחיד.

המאגר  בעל  הגבוהה,  או  הבינונית  האבטחה  רמת  עליו  שחלה  מידע  במאגר  )א(   .16
אחראי לכך שתיערך, אחת ל–24 חודשים לפחות, ביקורת פנימית או חיצונית, על ידי 
גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע שאינו ממונה האבטחה 

של המאגר, כדי לוודא את עמידתו בהוראות תקנות אלה.

האבטחה  לנוהל  האבטחה  אמצעי  התאמת  על  המבקר  ידווח  הביקורת  בדוח  )ב( 
ולתקנות אלה, יזהה ליקויים ויציע אמצעים הדרושים לתיקון המצב.

)ג( בעל מאגר המידע ידון בדוחות הביקורת שיועברו  לו, ויבחן את הצורך בעדכון 
מסמך הגדרות המאגר או נוהל האבטחה בעקבותיהם.

)ד( בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, רשאי לקיים את החובה 
בתקנת האמור  בו  שמתקיים  סיכונים  סקר  עריכת  במסגרת  זו  בתקנה   הקבועה 

משנה )ב(.

)ה( ארגון שהוא בעל כמה מאגרי מידע, רשאי לקיים את החובה הקבועה בתקנה 
זו במסגרת ביקורת אחת לעניין כל מאגרי המידע שברשותו, המצויים באותה רמת 

אבטחה.

הוראות יישום  במסגרת  הנצברים  הנתונים  את  ישמור  מידע  מאגר  בעל  )א(   .17 
תקנות 6)ב(, 8 עד 11, 14, 15)א()4( ו–16, ככל שתקנות אלה חלות עליו, באופן מאובטח 

למשך 24 חודשים.

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, בעל המאגר יגבה  )ב( 
את הנתונים שנשמרו כאמור בתקנת משנה )א(, באופן שיבטיח שיהיה ניתן, בכל עת,  

לשחזר את הנתונים האמורים למצבם המקורי.

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יקבע בעל המאגר  )א(   .18
במסמך -

)1( נהלים לביצוע גיבוי כאמור בתקנה 17)ב(, באופן תקופתי שגרתי;

שביצוע  ובלבד  17)ב(,  בתקנה  כאמור  הנתונים  שחזור  להבטחת  )2( נהלים, 
השחזור יהיה באישור מנהל המאגר;

הליכי  גם  יתועדו   ,11 בתקנה  כאמור  אבטחה  אירועי  תיעוד  במסגרת  )3( כי 
ופרטי  השחזור  הליכי  את  שביצע  מי  של  זהותו   - זה  ובכלל  המידע,  שחזור 

המידע ששוחזר.

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, בעל מאגר אחראי לכך שיישמר  )ב( 
בתקנת כאמור  הנהלים  ושל  )א()1(  בתקנה  האמורים  הנתונים  של  הגיבוי   עותק 

)א()2(, באופן שיבטיח את שלמות המידע ואת אפשרות השחזור של המידע  משנה 
במקרה של אבדן או הרס.

ביקורות תקופתיות

גיבוי ושחזור של 
נתוני אבטחה

שמירת נתוני 
אבטחה



קובץ התקנות 7809, י"ב באייר התשע"ז, 8.5.2017  1030

החובות החלות בתקנות אלה על בעל מאגר מידע, יחולו גם על מנהל המאגר,  )א(   .19
ולמעט החובות הקבועות בתקנות 2 ו–15)א( - הן יחולו גם על מחזיק המאגר, בשינויים 

המחויבים ולפי העניין.

מי שמוטלת עליו בתקנות אלה חובה או אחריות לביצוע פעולה שאינה יצירת  )ב(  
מסמך, נדרש לתעד באופן סביר את אופן ביצוע הפעולה לפי העניין; הרשם רשאי 

לתת הוראות לעניין אופן תיעוד כאמור.

מאגר  לפטור  זאת,  שמצדיקים  טעמים  קיימים  כי  ראה  אם  רשאי,  הרשם  20. )א( )1( 
מסוים  מאגר  על  להחיל  או  אלה,  תקנות  לפי  מידע  אבטחת  מחובות  מסוים 
חובות לפי תקנות אלה, כולן או חלקן, לפי נסיבות העניין, ובין השאר בהתחשב 
בגודל המאגר, סוג המידע שנמצא בו, היקף הפעילות של המאגר או מספר בעלי 

ההרשאות בו.

)2( פטור מחובות או החלת חובות לפי פסקה )1( ייעשה בהודעה בכתב לבעל 
המאגר; בהודעה כאמור יקבע הרשם את המועד לתחילת הפטור או ההחלה, 

לפי העניין, ויכול שיקבע מועדים שונים לעניין תקנות שונות.

הרשם רשאי להורות כי מי שיעמוד בהוראות מסמך מנחה בעניין אבטחת מידע  )ב( 
או בהנחיות של רשות מוסמכת בעניין אבטחת מידע החלות עליו, יראו אותו כמקיים 
הוראות תקנות אלה, כולן או חלקן, אם השתכנע כי עמידה בהוראות המסמך המנחה 
בעניין אבטחת מידע או בהנחיות הרשות המוסמכת, לפי העניין, באופן שהורה לפי 
מאגר  אותו  לגבי  אלה  בתקנות  הקבועה  האבטחה  רמת  את  מבטיחה  אלה,  תקנות 

מידע; לעניין זה -

"רשות מוסמכת" - גוף ציבורי המוסמך על פי דין לתת הנחיות בעניין אבטחת מידע;

בין–לאומי  תקן  או  ישראלי  תקן  רשמי,  תקן   - מידע"  אבטחת  בעניין  מנחה  "מסמך 
אישר  שהרשם  ייחוס,  מסמך  או  התשי"ג-31953,  התקנים,  בחוק  כמשמעותם 

לעניין זה.

בתקנות אלה  -  .21
)1( על מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הגבוהה - יחולו תקנות 1 עד 20;

)2( על מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הבינונית - יחולו תקנות 1 עד 4, 
5)א(, )ב( ו–)ה(, 6 עד 15, 16)א(, )ב(, )ג( ו–)ה(, 17, 18)א(, 19 ו–20;

)3( על מאגרים שחלה עליהם רמת האבטחה הבסיסית - יחולו תקנות 1 עד 3, 4)א(, 
)ב(, )ג(, )ה( ו–)ו(, 5)א(, )ב( ו–)ה(, 6)א(, 7)א( ו–)ב(, 8, 9)א( ו–)ג(, 11)א( ו–)ב(, 12 עד 15, 17, 

19 ו–20;

)4( על מאגר המנוהל בידי יחיד - יחולו תקנות 1, 2, 6)א(, 9)א(, 11)א(, 12 עד 14 ו–20.

תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.  .22
על אף האמור בתקנה 7)א(, בנוגע למי שהם בעלי הרשאות ביום תחילתן של תקנות   .23
אלה, בעל מאגר שחלה עליו התקנה האמורה יבחן את מידת התאמתם לגישה למאגר 
מידע באמצעים סבירים המקובלים בהליכי מיון עובדים ושיבוצם, וכל זאת בשים לב 

לרגישות המידע ולסוג הרשאת הגישה ויעדכן בהתאם לצורך את הרשאות הגישה.

חובות בעל מאגר 
חלות על מנהל 

מאגר ומחזיק בו 
ותיעוד ביצוע 

פעולה

סמכויות הרשם

תחולה וסייגים 
לתחולה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  3

תחילה

הוראת מעבר
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תקנות 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14 ו–15 לתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו   .24
וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו-41986 - בטלות.

תקנות אלה יחולו נוסף על הוראות בעניין אבטחת מידע בחיקוקים אחרים, זולת אם   .25
יש סתירה ביניהם.

תוספת ראשונה
)תקנה 1 והתוספת השנייה(

מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הבינונית -  .1

לאחר  מסירתו  לצורך  מידע  איסוף  היא  העיקרית  שמטרתו  מידע  מאגר   )1(
כדרך עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר;

מאגר מידע שבעליו הוא גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 23 לחוק, אף אם לא   )2(
התקיימו בו הוראות פסקה )1( או )3(;

מאגר מידע הכולל מידע שהוא אחד מאלה:  )3(

ברשות  התנהגותו  לרבות  אדם,  של  האישיים  חייו  צנעת  על  מידע  )א( 
היחיד;

מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם; )ב( 

מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א-52000; )ג( 

מידע על אודות דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות של אדם; )ד( 

מידע על אודות עברו הפלילי של אדם; )ה( 

נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה -  )ו( 
נתוני תקשורת(, התשס"ח-62007;

מידע ביומטרי; )ז( 

מצבו  הכלכליות,  והתחייבויותיו  חובותיו  אדם,  של  נכסיו  על  מידע  )ח( 
הכלכלי או שינוי בו, יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכלכלית ומידת 

עמידתו בהם;

הרגלי צריכה של אדם שיש בהם כדי ללמד על מידע לפי פרטים )א(  )ט( 
עד )ז( או על אישיותו של אדם, אמונתו או דעותיו.

על אף האמור בפרט 1)3(, על מאגר מידע המקיים אחד מאלה, לא חלה רמת האבטחה   .2
הבינונית אלא רמת האבטחה הבסיסית:

המאגר כולל מידע מן הסוגים המפורטים בפרט 1)3()ב(, )ה(, )ו(, )ז( לעניין תמונות   )1(
המידע,  מאגר  בעל  של  הספקים  או  המועסקים  אודות  על  ו–)ח(,  בלבד  פנים 
ובלבד שהמידע משמש למטרות ניהול העסק בלבד, ואינו כולל מידע מן הסוגים 

המפורטים בפרט1)3()א(, )ג(,)ד( ו–)ז( לעניין מידע שאינו תמונות פנים ו–)ט(;

מספר בעלי ההרשאה אצל בעל המאגר אינו עולה על עשרה.  )2(

ביטול

ק"ת התשמ"ו, עמ' 858.  4

ס"ח התשס"א, עמ' 62.  5

ס"ח התשס"ח, עמ' 72.  6

יחס לחיקוקים 
אחרים
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Abstract This paper reviews the existing literature on consumer credit reporting,
the most extensively used instrument to overcome information asymmetry and
adverse selection problems in credit markets. Despite the copious literature in
economics and some research in regulatory policy, the legal community has paid
almost no attention to the legal framework of consumer credit information systems,
specially within the context of the European Union. Studies on the topic, however,
seem particularly relevant in view of the establishment of a single market for
consumer credit. This article ultimately calls for further legal research to address
consumer protection concerns and inform future legislation.

Keywords Consumer credit reporting Æ Review of the literature Æ
Legal framework

JEL Classification K2 Æ G14 Æ G21 Æ 017

1 Introduction

This work explores consumer credit information systems as a tool used by lenders to
manage credit risk.

Such devices have become the most extensively used instrument to underwrite
decisions on borrowings or the supply of goods and/or services to customers.
Lenders, in fact, access credit reference databases managed by third party providers
(the so-called ‘Credit Reference Agencies’) in order to evaluate a consumer’s credit
application and his or her creditworthiness.

Nowadays, there is hardly a country that does not have a credit information
sharing system in place, whilst international organisations such as the World Bank
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are working to implement at least one in those few emerging economies that still do
not have one.1

Such systems have integrated themselves thoroughly in the credit granting prac-
tices of Western economies, at times differing from country to country only for some
minor aspect.2

In general terms, though, it may be synthesised that Credit Reference Agencies
(hereinafter ‘CRAs’) collect a variety of both positive and negative financial infor-
mation on individuals, producing a so-called ‘credit report’ that contains details of
the payment and credit history of an individual, his or her financial accounts and the
way these have been managed, as well as other information of interest to the credit
industry.

Such source and type of data normally include detailed information about
mortgages, bank accounts, store cards, charge cards, credit cards, loan accounts, and
in many jurisdictions even mail order accounts as well as telecom and other utilities
accounts.

Such information, then, is usually integrated with data from other sources, such
as, for example, electoral rolls, Court judgements, bankruptcies and voluntary
arrangements, and other private information provided by other organisations, which
compile additional information referring to an individual, thus forming a single file.3

Significantly, consumer credit reporting is not mandated by law and the under-
lying sharing devices rely on the voluntary provision to CRAs of customers’ data
from an indefinite number of lenders, which in turn are the same CRAs’ own clients.

In this way, CRAs ultimately maintain a full data sharing mechanism based on the
collection of information from the various lenders about their customers and, at the
same time, supply for a fee those same lenders with consumer credit reports.

As CRAs rely on the voluntary provision of data by their client members, they
also rely on the reporting lending institutions to voluntary review and correct
erroneous data.

In economic theory, CRAs have evolved as organisations providing information
sharing devices in the financial system in order to meet the problem of asymmetrical
information between borrowers and lenders. By making available rapid access to
standardised information on potential borrowers, they represented the response to
the demands of the market for such type of data, i.e. the needs of banks and other
financial intermediaries.

The rapid development and sophistication of information systems and highly
technological statistical models, coupled with the increasing competition between
lenders and issues of borrowers’ indebtedness, have made data sharing mechanisms
in the credit market a topic of recent interest among academics in a number of
disciplines.

Thus, the purpose of this paper is to identify and critically review the existing
literature on this specific subject matter in order to understand the pillars upon
which it is based, with the definite objective to explore the extent to which lawyers
have provided a legal analysis of such sophisticated systems vis-à-vis the positive law.

1 See http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/GettingCredit/
2 As of 2003, CRAs operated in all OECD countries but France.
3 In the UK, for example, data provided by other organisations include the Council of Mortgage
Lenders.
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In such attempt, this work ultimately investigates whether the legal community
has considered consumer protection concerns, for example by addressing either the
privacy or the discriminatory consequences of credit reporting, with a special interest
and reference to the context of the European Union.

Such examination seems particularly relevant today in view of a future single
market for consumer credit.

2 Credit reference agencies in the economic literature

Economic theory has long stressed the importance of information in credit markets.
The exchange of financial data and customers’ information sharing devices have
been the subject of a large body of academic literature in economics.

Theorists have long aimed at showing that access to credit is essential for eco-
nomic development and growth. To this purpose, the subject relating to the effects of
asymmetric information and credit rationing in credit markets has been thoroughly
analysed.

The economic model pioneered by Akelof in 1970, who takes the used car market
as an example, is often cited as the first economic study to recognise the issue of
quality uncertainty, the importance of trust and the role of asymmetric information
in financial relationships.4

Jaffee and Russell followed in 1976 by prospecting in economic terms that there is
a link between the issue of asymmetric information and the problem of credit
rationing.5

However, the first generation of theoretical treatment of asymmetric information
in credit markets—which is today uncontrovertibly considered as one of the most
influential papers on adverse selection in credit markets and the economic basis for
the existence and explanation of credit reporting—was developed in 1981 by Stiglitz
and Weiss who used the small business credit market as the economic model to
understand why is credit rationed.6

The findings of the study are best summarised by the authors’ own words:

‘‘banks making loans are concerned about the interest rate they receive on the
loan, and the riskiness of the loan. However, the interest rate a bank charges
may itself affect the riskiness of the pool of loans by either: (1) sorting potential
borrowers (the adverse selection effect); or (2) affecting the actions of bor-
rowers (the incentive effect). Both effects derive directly from the residual
imperfect information which is present in loan markets after banks have
evaluated loan applications. (...)
The adverse selection aspects of interest rates is a consequence of different
borrowers having different probabilities of repaying their loan. The expected
return to the bank obviously depends on the probability of repayment, so the
bank would like to be able to identify borrowers who are more likely to repay.
It is difficult to identify ‘good borrowers’ and to do so requires the bank to use
a variety of screening devices. The interest rate which an individual is willing to

4 Akelof G. (1970).
5 Jaffee D. and Russell T. (1976).
6 Stiglitz J. E. and Weiss A. (1981).
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pay may act as one such screening device: those who are willing to pay high
interest rates may, on average, be worse risk; they are willing to borrow at high
interest rates because they perceive their probability of repaying the loan to be
low. As the interest rate rises, the average ‘riskiness’ of those who borrow
increases, possibly lowering the bank’s profits.
Similarly, as the interest rate and other term of the contract change, the
behavior of the borrower is likely to change. For instance, raising the interest
rate decreases the return on projects which succeed. (...) [H]igher interest rates
induce firms to undertake projects with lower probability of success but higher
payoffs when successful.
In a world with perfect and costless information, the bank would stipulate
precisely all the actions which the borrower could undertake (which might
affect the return of the loan). However, the bank is not able to directly control
all the actions of the borrower; therefore, it will formulate the terms of the loan
contract in a manner designed to induce the borrower to take actions which are
in the interest of the bank, as well as to attract low-risk borrowers’’.7

Ultimately, the scholars suggest that the structure of the credit market determines
the extent to which either lenders or borrowers benefit from greater transparency of
information. While greater access to information should increase the quantity of
lending, it may not necessarily reduce the price of loans unless the credit market is
competitive and information can be transferred between lending institutions.8

A second generation of economic literature incorporated these insights.
For instance, while Diamond, Campbell and Kracaw—as well as Stigliz and

Weiss—put forward that information may be used for supporting profitable lending,
at the same time they all advance the idea that financial intermediaries such as banks
are institutions specialising in the acquisition and dissemination of informa-
tion—including data monitoring the repayment of loans and other transactions of
their customers—thus performing the function of resource allocation in the econ-
omy.9

Again, Diamond, Petersen and Rajan—as Berger and Udell, and Peek and
Rosengren—all have written about the way that lenders may improve their knowl-
edge of borrowers through their direct observation of clients over time, as well as the
importance of information so developed over the course of the banking relation-
ship.10

Other economists have focused their work respectively on the implications of
proprietary information for banking competition and on the importance of screening
customers by banks in order to increase the probability that borrowers do not default
strategically.11

Using a pure adverse selection model, in 1993 Jappelli and Pagano have analysed
the factors that lead to endogenous communication between lenders in a credit

7 Ibid., p. 393–394.
8 Ibid.
9 Diamond D.W. (1984); Campbell T. and Kracaw A.W. (1991); Stiglitz J.E. and Weiss A. (1988);
Stiglitz J.E. and Weiss A. (1992).
10 Diamond D.W. (1991); Petersen M.A. and Rajan R.G. (1994); Berger A.N. and Udell G.F.
(1995); Peek J. and Rosengren E.S. (1995).
11 Dell’Ariccia G. (2001); Marquez R. (2002); Khalil F. and Parigi B.M. (2001).
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market and firstly introduced the use of information sharing among creditors via
credit registries into economic models. The researchers claim that information
sharing is more likely to occur when the mobility of households is high, borrowers
are heterogeneous, the underlying credit market is large, and the cost of exchanging
information is low. The authors also point out that when safe borrowers are priced
out of the market because of adverse selection, information sharing leads to an
increase in the volume of lending.12

The study concludes that ‘‘lenders can overcome informational asymmetries by
exchanging private information about potential borrowers. (...) The incentive to
create credit bureaus is greatest, it is argued, where each lender is confronted by
large numbers of customers on which it has no previous information, e.g. where
borrowers are very mobile. The size of the credit market also increases the incentives
to share information’’.13

Papers by Klein, Vercammen, and Padilla and Pagano offer other pertinent
theoretical arguments to understanding the factors that may encourage the imple-
mentation of information sharing systems in the credit market.

In particular, Klein developed an economic model derived from game theory to
argue that credit reporting may act as a borrower discipline device.14

Vercammen, however, cautions that information sharing mechanisms are not
sustainable over time as the more lenders learn about their borrowers the more is
likely that the value of negative information is reduced, suggesting that a certain
level of adverse selection is required in a credit market in order to give rise to
borrower reputation incentives. The reason would be that, as credit histories
lengthen, lenders become increasingly informed about the types of borrowers with
whom they are dealing. The author explains that reputation effects would result
strongest when lenders are the most uncertain about a borrower’s type since it is at
this point that the former are willing to adjust their beliefs the most when new
information is received. Ultimately, thus, Vercammen puts forward that policies that
restrict the flow of information from borrowers to lenders may be desirable from a
social efficiency perspective because such policies would sustain reputation effects.15

Padilla and Pagano, for their part, insist that information sharing affects the
lenders’ profits because credit reporting increases borrower discipline reducing
defaults.16

In a later paper, the same authors focus on the type of information that would
need to be shared, namely the relevance of the use of both positive and negative
information versus negative information alone. They conclude that borrowers have
greater incentive to avoid defaults if only negative information is exchanged.17

Looking at the topic from a different angle, McIntosh and Wydick recently have
put forward that the overall effect of data sharing and credit reporting systems can
be decomposed into a screening effect on the one side, and an incentive effect on the
other side. Assuming a competitive credit market, the authors argue that credit

12 Pagano M. and Jappelli T. (1993).
13 Ibid. p. 1713–1714.
14 Klein D.B. (1992). See also Klein D.B., ‘‘Promise Keeping in the Great Society: A Model of
Credit Information Sharing’’, in Klein D.B. (Ed.) (1997).
15 Vercammen J.A. (1995).
16 Padilla J.A. and Pagano M. (1997).
17 Padilla J.A. and Pagano M. (2000).

Consumer credit information systems: a critical review of the literature 75

123



reporting may improve credit access for the poorest borrowers as information
sharing would lower lenders costs through lower default rates, thus adding them to
the institutions’ micro-lending portfolios.18

Still, due to the shortage of adequate data sets—which started to become avail-
able only by the end of the 1990s—empirical investigations proving the theoretical
implications on the value of information sharing in credit markets are limited.

Only in 2002 Jappelli and Pagano began to offer the first empirical work relating
to the existence of credit reporting activities in approximately forty countries around
the world and their impacts at the economy-wide level, including volume of credit,
price of credit, quality of credit portfolios, and access to credit.

The scholars argue that the presence of private CRAs or public credit registries is
normally associated with higher levels of lending and lower credit risk. They find no
differential effect between private and public institutions on credit market perfor-
mance, and suggest that public institutions are more likely to be established where
creditor rights are poorly protected and there is no pre-existing private credit
reporting firms, also indicating that the two may serve some of the same functions.19

Kallberg and Udell, using data from a private American business reporting
company, have tested empirically the added value provided by mercantile reports to
conclude that trade credit histories have substantially greater predictive power than
data taken from financial statements alone.20

Instead, Galindo and Miller analyse the extent to which credit reporting alleviates
credit rationing to companies, indicating that they are less credit constrained when
credit reports are available.21

Similarly, using cross-country firm level data, Love and Mylenko study the effect
of credit reporting institutions on financing constraints as they are perceived by a
firm’s manager and on firm’s reliance on bank financing. They suggest that the
existence of private credit reporting systems is associated with lower financing
constraints and higher share and availability of bank financing for small and medium
firms, while public credit registries do not seem to have significant effect on avail-
ability of financing.22

From a different perspective from the above, there is a limited number of
empirical studies, or else case studies, which concentrate on the diverse subject of
credit information systems operating in sectors other than the business or com-
mercial one.

Even though some studies put forward the case for either private or public CRAs
collecting and disseminating information between lenders operating in developing
economies, the literature does not include empirical analysis on the ability of
information sharing systems to increase access to credit among the poor and/or
issues of social justice.23

Luoto et al. using an empirical test of the effects of a newly implemented credit
information system in Guatemala, argue that credit information systems help to

18 McIntosh C. and Wydick B. (2004).
19 Jappelli T. and Pagano M. (2002).
20 Kallberg J.G. and Udell G.F. (2003).
21 Galindo A. and Miller M.J. (2001).
22 Love I. and Mylenko N. (2003).
23 Campion A. (2001); Lenaghan, T. (2001).
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build an efficient financial system by promoting transparency in lending and remark
that there has been burgeoning growth in the implementation of such systems
worldwide in the last decade. They conclude by arguing that the beneficial effects of
credit information systems are to be found when CRAs are utilised in the microfi-
nance sector (the authors, however, do not specify if such organisations are, or
should be, of private or public nature).24

Until now, however, empirical evidence relating to the consumer credit market
still seems to be missing.

3 Institutional Aspects and the Literature in Regulatory Policy

As overviewed above, the literature in economics is abundant. However, it large-
ly—if not exclusively—focus on the U.S. or developing countries market, to a certain
extent disregarding Europe.

Moreover, when it comes to an analysis of the institutional aspects and the reg-
ulatory policy of credit reporting, studies become scarce.

Margaret Miller’s (Ed.) ‘‘Credit Reporting Systems and the International Econ-
omy’’ (2003) offers the first and so far only comprehensive study focusing specifically
on CRAs, as well as the only source for the institutional aspects of credit reporting
systems. The book—which has been written as part of a research project carried out
by the World Bank acting in an advisory and financing capacity with developing
countries—complements and extends existing economic research, offering further
theoretical and empirical evidence on the importance of credit reporting for
determining creditworthiness. While several chapters of the work extend case
studies in developing countries (mainly South-Americans) providing empirical
analysis of credit reporting, the volume originally attempts to provide answers to
fundamental questions such as how credit reporting institutions can enable markets
to overcome problems of asymmetric information.25

In her own chapter, Miller, using results from a World Bank survey, offers an
insight on the institutional dimension of credit reporting providing empirical data on
the state of the art of private and public CRAs around the world. The economist
shows that CRAs can provide borrowers with the so-called ‘reputation collateral’ as
a valuable instrument for timely repayments, arguing that the type of data collected
and disseminated by CRAs often provide the best predictors of such repayments.26

Jappelli and Pagano’s contribution, instead, offer an account of public credit
information registries in Europe, suggesting that countries currently setting up a
credit information system should make its design compatible for future integration
with those of their main commercial and financial partnering countries.27

When it comes to a review of the literature in regulatory policy, it is surprising to
note that little has been written on the topic and that the main contributions mainly
relate to the development of regulatory indexes by economists, or analysis on the

24 Luoto J., McIntosh C., and Wydick B. (2004).
25 Miller M.J. (Ed.), (2003).
26 Miller M.J., ‘‘Credit Reporting Systems around the Globe: the State of the Art in Public Credit
Registries and Private Credit Reporting Firms’’ in Miller M.J. (Ed.), p. 25–79.
27 Jappelli T. and Pagano M., ‘‘Public Credit Information: A European Perspective’’ in Miller M.J.
(Ed.), p. 81–114.
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impact of legislation on the economy or, at a different though related level, on the
design of scoring models.

Riestra, whose starting point centres on the necessity of credit information
sharing and the role of CRAs as key actors in the assessment of an individual’s
ability to repay incurred debts as well as a valuable disciplinary instrument vis-à-vis
borrowers, warns nevertheless that CRAs cannot provide perfect or quasi-perfect
creditworthiness assessments. The research, analysing evidence from the U.S., finds
that the collection of comprehensive information by CRAs does not ensure
the ability to anticipate the occurrence of situations of defaults and/or over-
indebtedness.28

In addition, the author argues that ‘‘the collection and maintenance of adequate
positive data will significantly increase technical, personnel and financial require-
ments of credit bureaus, raising the cost for credit institutions, which will ultimately
be reflected in the cost of loans for consumers’’, concluding that ‘‘consumer infor-
mation, responsible lending practices and the legal environment should be balanced
in any public policy strategy’’.29

Similarly, Avrey et al.—researching on the related issue of credit scoring—advise
that although credit history offers benefits to lenders and the economy, failure to
consider situational circumstances raises important statistical issues that affect the
ability of scoring systems to accurately quantify an individual credit risk.30

Looking at the issue from a different perspective, Jentzsch—who underlines once
more the economic benefits of information sharing mechanisms—presents a new
panel mapping the regulatory environment for commercial reporting. The economist
develops an econometric analysis and index to show the impact of regulation on data
sharing as well as its effect on credit market breadth. She puts forward that the
regulatory environment is crucial for and has a significant impact on information
sharing: in fact, more information sources mandated via regulation, better access to
them, a high centralisation degree (i.e. information not scattered but collected in a
centralised manner), and property rights would strengthen and increase information
flows thus boosting a thriving credit market.31

Interestingly, the study explicitly—although incidentally—warns that it ‘‘would
not propose any data collection and centralisation measure for undemocratic
regimes’’.32

On a similar line of argument, the same author provides in a different paper a
quantitative analysis of the effects of differing regulatory environments on both
CRAs and the efficiency of the consumer credit market. The author, quantifying
data protection regimes with an economic index, contrasts the U.S. with four
European countries to conclude that information exchange is not really inhibited by
privacy regulations in the individual countries but, in any event, the international
comparison showed that more stringent data protection regulations inhibit the dis-
tribution of credit reports (in terms of credit report sales) in consumer credit markets

28 Riestra A. S. J. (2002).
29 Ibid., p. 28.
30 Avrey R.B., Calem P.S., and Canner G.B. (2004).
31 Jentzsch N. (2003a).
32 Ibid. p. 32.
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which, in turn, could result in reduced access to credit, less integrated credit markets,
and more consumer credit risk.33

This latter conclusion may seem quite unclear as to the impact of regulation on
borrowings and in some way some results could be interpreted as contradictory,
specially if compared with the conclusions of the former paper. The author, never-
theless, ultimately warns that increased access to credit is also correlated with
increased consumer indebtedness rising consumer credit risk. In addition, she finally
recommends that the EU should proceed to standardise its credit reporting systems
to exchange data cross-border as a precondition of an integrated consumer credit
market.34

Putting their own research together, Jentsch and Riestra find that integration
indicators of the consumer credit market within the European Union provide a
negative picture and it remains an objective far from achievement. The study points
out that the U.S. experience teaches that a lightly regulated industry may provide
high volumes of credit reports sold which in turn would contribute to the quick
integration of consumer credit markets at least for certain market segment. How-
ever—the authors conclude—‘‘differences in languages, credit culture and strong
preferences for privacy contribute to a credit market that will remain distinct
‘European’ and that will remain segmented for probably a much longer time’’.35

4 Literature in Law

Surprisingly, a legal examination of credit reporting systems vis-à-vis the positive law
seems almost non-existent. The legal community, lawyers and academics alike, have
not backed the increasing research led by economists and neglected to analyse the
many issues that credit reporting may have on consumers. This is particularly the
case when the context of the European Union is taken into consideration, or else the
jurisdictions of its member states.36

Only in recent times a handful of scholars have touched the issue, limiting their
contribution to legal policy reflections.

Appreciably, Andreeva et al. give consideration to the impact that credit scoring
may have on anti-discriminatory laws: they seem to point out that legislation would
potentially limit the development of scoring models and techniques but, at the same
time, suggest that there is the need for a balance and a degree of protection of
consumers within the credit market.37

Not surprisingly, however, the authors are not lawyers and, as such, do not pro-
vide a legal analysis of the subject.

33 Jentzsch N. (2003b).
34 Ibid., p. 46–47.
35 Jentzsch N. and Riestra A.S.J. (2003).
36 Howells G.G. (1995), Johnson H. (1991), and Johnson H. (1992) all provide a comprehensive legal
analysis of CRAs against consumer concerns in the United Kingdom. The papers, however, cannot
be considered relevant today as they refer to a time preceding the enactment of relevant EU and UK
legislation such as, for example, the EU Data Protection Directive (95/46/EC) and the 1998 UK Data
Protection Act, as well as the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and the 1998 UK Human Rights Act.
37 Andreeva G., Ansell J., and Crook J. (2004).
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In any event, it is useful to remind that credit scoring is something distinct from
credit reporting: although it is certainly a related issue in that it includes credit
reports as one of its core elements, it remains a separate risk-management instru-
ment and would deserve a discussion of its own.

The one author who provides a pertinent legal examination of the subject is Hunt
presenting in his recent studies detailed insights on the consumer credit reporting
industry in the United States. Such examination, however, is limited to the
requirements of the U.S. legislation to reveal an attempt to attain in that specific
jurisdiction an appropriate balancing of information sharing arrangements against
the costs of processing inaccurate personal data resulting in mistakes.38

Surveys that explore the regulation of credit reporting are rare and usually
reported incidentally in a context analysing and/or putting forward arguments of
economic interest, exception being the paper by Del Villar, De Leon, and
Hubert39

The scholars—far from providing a legal assessment of consumer credit reporting,
its compliance with existing legislation, its impact on human rights/civil liberties and/
or investigations of the like—explore in very broad terms the regulatory frameworks
of the US, the EU (the data protection directive), and some Latin American
countries.

5 Information Asymmetry and Consumers

As this work has tried to stress, the economic studies which justify the existence and
operation of information sharing systems run by CRAs do so in an attempt to find a
solution to the problems of asymmetric information and adverse selection in credit
markets.

It is not the scope of this work to evaluate, nor analyse or challenge, the economic
theories and rationale for the use of credit reporting (and scoring systems).

It is interesting—and for some aspects rather perplexing—to note, however, how
the problem of asymmetric information in the lender–borrower relationship has
been dealt as if it was a one-sided unilateral concern for lenders only.

As reviewed earlier, in fact, research in economics and regulatory policy insist on
sharing information about borrowers only.

Arguably, though, before entering into any borrowing contract, also consumers
would have a keen interest in the lenders reputation and reliability. They would
require information not only about the lenders’ products but also about the lenders
themselves in order to make informed choices and assess their trustworthiness. The
reputation and reliability of lenders, either—though not exclusively—in terms of
customer relationship management, customers’ satisfaction and complaints, or
behaviour in past transactions would play a crucial part in the choice of consumers
about the right lender, forcing the latter to behave fairly and reduce abusive prac-
tices to the minimum. From an economic (free market approach) perspective, in
fact, consumers play the role of rational maxi-misers of their own utility if they have
the information upon which to make an informed decision, meaning that individuals

38 Hunt R.M. (2002); Hunt R.M. (2005).
39 Jentzsch N. (2003a); Jentzsch (2003b); Jappelli T. and Pagano M. (2000).
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are considered the best judges of what is in their best interest in terms of both choice
of suppliers and products.40

This reflection seems important as it allows to draw a clear-cut separation
between two types of third-party intermediaries that have established themselves to
meet the problem of asymmetric information in credit markets.

On the one hand, there are brokers that use their own information to allocate
persons (either natural or legal) to the various types of contracts matching the
requirements of borrowers and lenders for specific transaction. They are inde-
pendent intermediaries that use information that are spontaneously and freely
given to them by the parties to take an informed decision in view of a business
transaction.

On the other hand, by contrast, there are CRAs that differ consistently from
brokers because they lack independency from both the contracting parties. CRAs, in
fact, operate at the service of lenders notwithstanding the agreement, or else dis-
agreement, of borrowers. They provide information to lenders that they have not
received directly from borrowers but from other lender clients.

In this respect, CRAs are closer to private investigators in that they gather and
disseminate information about borrowers through technologies that inform their
own clients. In the end, thus, CRAs would solve the problem of information
asymmetry on the part of lenders only.

However, as it has already been extensively pointed out by others, not only
financial markets suffer from information asymmetry and the risk of externalities
exclusively on the part of lenders, but from the side of consumers too.41

Arguably, this latter aspect is widely accepted, together with social rationales, to
constitute the key economic justification for financial regulation.42

In this respect, it should not be forgotten that the financial services industry is one
of the most important sectors of a country’s economy and is perceived as somehow
delicate and special—as different and more sensitive from other industries. Indeed,
this is the reason why the financial services industry is also one of the most closely
regulated sectors.43

Yet, the literature on CRAs seems to have failed to take both sides of the
same coin into perspective when offering the solution to the problem of infor-
mation asymmetry and adverse selection in credit markets, underestimating the
scope for increasing financial regulation also in the credit reporting sector. On the
contrary, it strikes someone attention that the studies on CRAs take the different
approach of neglecting market regulation for consumer financial information, at
times showing the opposite attitude that considers regulation as a limit that
may potentially restrict the development—or else, efficacy—of credit reporting
systems.

40 See Jolls C., Sunstein C., and Thalrer R. (1998), p. 1471; Posner R. (1998), p. 1551.
41 Cartwright P. (2004); Goodhart C., (1995), p. 454; Davies H. (1998); Ford C. and Kay J., ‘‘Why
Regulate Financial Services’’ in Oditah F. (Ed.), (1996); Benston G. (1998); Llewellyn D. (1999).
42 Ibid.
43 Cartwright P. (2004), p. 13.

Consumer credit information systems: a critical review of the literature 81

123



6 Remarks on the Review of the Literature

This work aimed at reviewing the literature on credit reporting systems intended as a
device to overcome the problem of asymmetric information and adverse selection in
the consumer credit market.

In summary, it found out that the existing works predominantly focus their
attention on the economic side of credit reporting and insist on the prospective
positive effects or results for lenders.

It seems, however, that there is still neither consensus nor sufficient conclusive
evidence to prove either their efficacy in the assessment of the creditworthiness of
consumers at least, or the validity of such envisaged solution.

Besides, some have begun to suggest some forms of caution precisely in the
interest of consumers.

Interestingly, the handful of scholars who have dealt with information sharing
mechanisms with specific reference to the consumer credit market again tend to
analyse the issue of asymmetric information and the need for information sharing
systems from the view point of the advantages for lenders, often neglecting the
concerns of consumers.

If it’s true that some literature points out some sort of benefits, in pure economic
terms, that a thriving consumer credit market may indirectly and ultimately have on
(some) consumers, up to date research focusing specifically on concerns about
possible violations or abuse of human rights and civil liberties seems almost non-
existent.44

Certainly, one may reasonably think that CRAs induce an increase in the volume
of lending, thus indirectly providing important benefits to those with good credit
risks and making the interest of debtors too. Whether CRAs really make the interest
of a number of debtors or not, however, this seems hardly the point if one looks at
and balances the civil rights involved (for example, the right to privacy) and the
foundations upon which credit reporting relies on.

To begin with, it could be argued that there are no fixed rules as to what con-
stitutes a good credit risk. Assuming that a good credit risk is someone with an
immaculate repayment behaviour, the system seems to penalise those with a weaker
credit history notwithstanding factual situations. From this point of view, the pro-
filing and standardisation of the behaviours of individuals not only appear hazardous
for the civil right to privacy involved, but also artificial. Very often, contrary to the
very foundations of credit reporting, human behaviours are heterogeneous and
unpredictable. As recent research has stressed, in fact, the major factors behind the
creditworthiness or over-indebtedness of individuals were found to be unforeseen
life events, such as sudden illness, loss of job, death of someone close, etc. rather
than a mismanagement of resources.45

From a different angle, it could be also argued that someone who has had
problems in the past does not necessarily have problems at present or in the future.
Or else, an individual may well also have a low profile credit record from failing to
make payments which are either undue or in conflict with the service provider.46

44 For all, see Miller (Ed.) (2003).
45 Riestra A.S.J. (2002).
46 Examples of such incidents are reported in M. Brignall M., ‘Total History of Your Dealings’, The
Guardian, Jobs & Money, Saturday 30 October 2004, London.
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Last but not least, the mechanisms in place bear important consequences in terms
of social justice, either by way of absence of equal treatment in the access (or, else,
exclusion) to credit, or in any event selection—hence discrimination.

Arguably, this bears consequences not only in terms of poverty, when people with
low and/or unstable incomes are categorised and face inequality. When people
(particularly though not exclusively those at social disadvantage) are refused credit
they should not become more vulnerable to either getting credit at more expensive
rates and unfavourable contract terms (sometimes to the point of extortionate credit
deals) or, even worse, to being the victims of usury in the black market.

Also, at a different level, such system seems to have a peculiar impact in the
context of at least one pillar of the European Union, namely the perspective of the
free movement of people and an effective mobility of Europeans from a Member
State to another. EU nationals should not face barriers caused by the lack of
information provided by CRAs (or the result of different national practices and
cultures) and selection criteria different from the nationals of the hosting Member
State, alias discrimination based on nationality.47

What decisively strikes someone attention is that information about defaults are
passed on to CRAs (and then, in turn, disseminated) simply by the lenders so
affirming, regardless of any judicial hearing having taken place, thus rising questions
as to whether is there any respect for the certainty and rule of law.

It is useful to remind once more that all the above concerns are exacerbated by
the consideration that there is no conclusive or at least empirical evidence—nor a
certain relation of cause and effect—as to the connection between credit reporting
and the predictability of human behaviour. What’s more, when considering all such
issues, one should not forget that the use of CRAs databases is not mandatory by
law.

Whether all such considerations are relevant or could be contested, what in any
event emerges from the review of the literature is that despite the copious research
in economics—and some literature in regulatory policy—on the importance of
sharing credit information by a wide source of lenders, there has been almost no
attention paid by lawyers as to an analysis and/or assessment of the legal framework
of consumer information systems, as well as their compliance with the positive law,
specially in the jurisdictions of the European countries or within the context of the
European Union.

First of all, the reviewed literature largely omits to distinguish between business
and consumer borrowers and centres its attention for the most part on the U.S.
market or the economies of developing countries, marginalising Europe.

It is surprising to note that the borders between consumer and commercial credit
reporting and their use haven’t been marked sufficiently and that they are too often
ignored or blurred. The two, however, differ greatly in several aspects, the most
important being the most obvious one, i.e. that consumers are human beings who, in
modern European society at least, benefit from the recognition of civil liberties and
the respect of fundamental human rights transposed into several pieces of legisla-
tion, or debated in increasing calls and demands for further protection, as well as
sustainable social justice.

47 See Free movement of workers—Articles 39 (ex Article 48) to 42 (ex Article 51) Treaty Estab-
lishing the European Community. Right of Establishment—Articles 43 (ex Article 52) to 48 (ex
Article 58) Treaty Establishing the European Community.
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Moreover, it should be also taken into consideration that arguments that may be
relevant for the U.S. market could not be applicable to the European one. In fact,
the two markets and the business culture, as well as the legislative attitude and
existing legal systems (just to mention few factors), arguably differ greatly one versus
the other.48

For the purpose of this discussion, the best example of diverging legislative ap-
proaches is arguably represented by the inherent tension between the historical
focus of the U.S. on freedom of expression and the strong emphasis placed on
privacy and data protection in the EU, together with the latter’s attitude towards a
tighter consumer protection regime.

Hence, the aforesaid legal analysis and research on the subject-matter seems
particularly relevant specially at a time when the use of credit information sharing
systems, together with the number of other activities carried out by CRAs, represent
already the current practice in consumer credit and banking relationships in every
European country.

In many ways, in fact, the development of the credit industry has reflected the
intuitions developed in the economic theoretical literature on information sharing
arrangements, with the addition of the industry’s substantial investments in tech-
nologies that were not in place when data sharing was initially considered, as well as
the industry’s growing pressures for more information to be made available through
increased data sharing.49

At the same time, legislation has not responded with the same speed to the new
concerns brought by such mechanisms, leaving them under the regulatory umbrella
of general principles of existing laws. Legislators across Europe, in fact, mainly rely
on at least one law that has a significant impact on consumer credit reporting
activities, namely the EU Data Protection Directive as transposed in national law.50

However, whether data protection legislation is adequate and relevant to the
sophisticated and highly technological mechanisms of credit reporting, where data
from different sources are easily and quickly aggregated, new data are automatically
created (for example, the searches), and are disclosed to a potentially unlimited
number of third parties for a growing number of expanding purposes is open to
discussion and would require a more detailed country by country legal analysis.

It is worthy to anticipate already at this stage, for instance, that it seems the case
that consumers do not have much choice if they do not want to be refused credit.
The consumer’s consent with regard to the searches to be carried out in the CRAs’
databases, in fact, seems to be viewed both mandatory and assumed (i.e. implied
consent). Lenders say that the lack of such consent would impede them from taking
the credit application any further. No consent, no credit (i.e. enforced consent).

Moreover, lenders make it a condition of the credit contract that at a later stage
they have the right to pass the information concerning such specific credit line to
CRAs, which in turn have the right to disseminate the same to their client members,
such clause seeming to be not negotiable although alien to the decision of the
granting of credit (that has already been taken positively). Again, it seems that no
agreement to such clause means that there will be no contract.

48 Diez Guardia N. (2002).
49 Bradford M. (2004). See also The Guardian, ‘‘Bad debts force Lloyds TSB to raise cover’’, July 30
2005, p. 26.
50 Directive 95/46/EC, OJ 1995 L 281 p 0031–0050.
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On top, previous research has already cautioned that further consideration should
be given to what constitutes the ‘essential information’ which allow the credit
assessment process by lenders.51

In this respect, it would certainly be crucial to assess the necessity and scope of all
the types of information provided by CRAs for the purpose of predicting the future
behaviour of a borrower, matching them with the causal nexus about the likelihood
of repayments with the contracted interests.

For instance, in an analysis of what constitutes ‘essential information’ one of the
main questions refers to the distinction between ‘negative’ and ‘positive’ data.
Whereas most people may accept the value of sharing negative data as a disciplinary
instrument, at least where customers are informed and where they provide consent,
the issue of sharing positive information proves more difficult.52

In any event, whatever the answer may be in relation to the above, the heart of
the debate and the fundamental question referring to credit reporting is how far a
consumer should be forced to sacrifice his/her own privacy in the interest of the
credit industry (the general interest?), bearing in mind that the ‘utilitarian’ concerns
of the credit industry cannot necessarily prevail over civil liberty and fundamental
human rights concerns. To these end, it should be taken into account that in Europe
at least all privacy rights now benefit from, and should be interpreted in light of, Art.
8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms.53

7 Conclusions

Looking ahead, legal research on the topic of consumer credit reporting in the
context of the European Union seems particularly important. In particular, the legal
community and policy makers should debate openly whether the sophisticated
mechanisms of credit reporting comply with the positive law (mainly, though not
exclusively, data protection) and whether the latter is adequate to cover the many
difficult questions and complex legal issues and concerns that may rise, above all
over the privacy rights and civil liberties of individuals.

This seems particularly the case and right time as the EU single market and the
political desire for further integration and harmonisation within the European
Union are likely to have a dramatic impact on the financial service industry
(including, in particular, consumer credit lending).

51 Howells (1995), p. 343–359; Riestra A.S.J. (2002), p. 17.
52 Ibid. Negative data refer to information about defaults on payments, delays, delinquencies,
bankruptcies, etc. That is, information with a negative connotation on the payment history and
financial behaviour of the data subject. Positive consumer data, by contrast refer to information
about the financial standing, payments and other details which do not indicate a default or late
payment.
53 Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms provides that: 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home
and his correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of
this right except such as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the
interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the pre-
vention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights
and freedoms of others.
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Harmonisation in this sector, however, is likely to bring with it a number of
important decisions for both credit grantors and legislators, which could represent a
source of conflict and controversies with consumers. The policy and legislative
decisions at stake, in fact, could reflect interests that push in opposite directions and
that require a difficult balance between the protective consumer attitude versus the
market-oriented and profit-seeking credit industry perspective.

If the smooth operation and further development of an efficient financial market
is important for the economy, at the same time there is a duty to preserve the
established right of the individual to the privacy of his or her transactions as well as a
fair and legitimate use of his or her (essential and strictly necessary) personal data.

Such balance seems particularly difficult to find at the EU single market level, as
in Europe credit markets are still reported to vary widely the one from the other and
to have deep differences in credit culture, practice, use, and regulatory regimes
which arguably hamper the development of a truly integrated single European
market and political union.54

May be the time has come for lawyers to conduct tailored research on the issue.
Obviously, this will carry interest of its own, but it may also become useful to

anticipate the debate that will need to happen—if not happening already—at EU
institutional level, thus blazing what appears a tortuous trail.
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GLOSSARY OF COMMONLY USED TERMS 

 

Comprehensive Reporting: A system wherein payment and account information, 

whether full-file or negative-only, is not restricted by sector (i.e., it contains information 

from multiple sectors).  It contrasts segmented reporting, wherein information in files is 

restricted to one sector such as banking or retail. Colombia, Guatemala, and Canada are 

examples countries with comprehensive reporting systems. 

Data Furnisher: The supplier of the data, most commonly the supplier of the service to 

whom a consumer has a payment obligation.  The supplier is often a financial service 

provider, but may be a non-financial entity.  Non-service providers who report include 

collection agencies.  The collector/supplier of public record information may be a data 

furnisher if separate from the repository.   

Data User: The end user of the data, usually (but not necessarily) a financial firm.  In 

finance, the information is used either manually or in automated computer models to 

allocate and monitor loans.  Other data users may include central banks, landlords, cell 

phone providers, or employers, depending on the society. 

Full-file Reporting: The reporting of positive payment information (such as on-time 

payments and credit utilization) and negative information (such as delinquencies, 

collection, bankruptcies, and liens).  Delinquencies are reported at 30 days (sometimes 15 

days) following the due date. The U.S. system is the model of full-file reporting, 

including the full range of permissible purposes for the use of credit file data. 

Negative Data: Adverse payment data on a consumer. It consists of late payments 

(usually reported when payment is more than 60  or 90 days past due), liens, collections 

and bankruptcies.   

Negative-only Reporting: The reporting of only negative information such as 

delinquencies, defaults, collection, bankruptcies, and liens. Indeterminate information 

such as credit applications (but not approvals or rejections) may be included. Australia, 

New Zealand, and France are examples countries with of negative-only reporting 

systems. 

Positive Data: Information on the timeliness of payments relative to their due date, 

including whether payment on time, indeterminately late or delinquent.  Positive 

information often includes data on account type, lender, the date the account was opened, 

inquiries, and amount of outstanding debt, and can also include credit utilization rates, 

credit limit, and account balance.  It stands in contrast to negative-only reporting. 

Segmented Reporting: a system of reporting information, whether full-file or negative-

only, in which only data from one sector, e.g., retail or banking, is contained in reports. In 

some instances, limited sharing arrangements between lending sectors may exist, but this 

usually involves incomplete or negative-only data. Japan is an example of a country with 

a segmented reporting system. 
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1. INTRODUCTION: INFORMATION SHARING FOR FINANCIAL SERVICES—

THE CHALLENGE OF SQUARING EFFICIENCY, INCLUSION, AND PRIVACY 

 

The sharing of financial data within the financial sector has a long history. The first credit 

registry dates to at early as the mid-19
th

 century in the United States.  R. G. Dun and Co. 

exchanged information regarding wholesalers, importers, banks and insurance companies 

for an estimated subscriber base of 40,000.
1
  These credit bureaus collected information 

that was less systematic and less idiosyncratic by today’s lights; ―Good moral character‖ 

was a field to be evaluated.  For all their lack of systematicity and subjective quality of 

their assessments, these registries were born of the same logic that drives modern credit 

bureaus, overcoming ―information asymmetries‖ in lending.  

 

In lending, the problem of asymmetric information stems from the fact that a lender’s 

knowledge of a borrower’s likelihood to repay (their "risk profile") is imprecise and must 

be inferred based upon available information. The lender cannot solely rely on 

information provided by the applicant but must verify the information. The assessment of 

risk is crucial as loans involve an agreement to pay in the future. Borrowers have 

incentives to misrepresent their risk profile, but even when borrowers are truthful, a 

lender must still evaluate their claims.  One common result of information asymmetries is 

the misallocation of credit, as risk profiles are incorrectly assessed in both directions—

with high-risk borrowers confused for low-risk ones and vice versa. 

 

For all the deceptive simplicity of overcoming information asymmetries, it should not be 

overlooked that, in addition to efficiency in lending, credit information sharing has 

profound consequences for privacy and for financial inclusion.  As will be discussed 

below, credit information sharing systems vary considerably across economies in terms 

of the data captured, the sectors that participate, the way ownership is structured, the 

regulations that govern data collection, storage, and access, and the rights of consumers 

to access, challenge, and correct data. The impact of these variationswill be the subject of 

this white paper. These variations have considerable consequences for the efficient 

allocation of credit and also necessarily implicate the distribution of credit. If the scope 

and content of information is distributed unevenly across social segments (income, race, 

gender) then variations in the way that credit information is gathered shape access to 

credit.   

This paper will examine how variations in the sharing of personal data affect the 

efficiency of financial markets and the distribution of credit across different social 

segments. It will also examine how the collection, storage, access, and correction of this 

data is governed, discussing the implications for both consumer rights and market 

efficiency. Finally, the paper will investigate possible macro-consequences of variations 

in personal information sharing for financial markets. 

 

                                                 
1
 Rowena Olegario, ―Credit Reporting Agencies: A Historical Perspective,‖ pp. 115-157 

in Margaret Miller ed., Credit Reporting Systems and the International Economy. 

(Cambridge, MA: MIT Press, 2002). See pp. 118-131. 
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2. FINANCIAL DATA SHARING: THEORY, PRACTICE AND EVIDENCE 

 

2.1. Theory 

 

While there are several notable studies in economic theory examining the implications of 

asymmetric information for financial markets, George Akerlof’s work is among the 

earliest and best known.
2
  According to Akerlof, when only the average quality of the 

good can be assumed in markets with a good of indeterminate quality, over time goods of 

above-average quality will be driven out and will threaten the viability of the market for 

the good.  In the case of consumer credit markets, the riskiness of a borrower can be 

thought of as the ―good‖ that the lender ―purchases.‖ 

 

Joseph Stiglitz and Andrew Weiss extended these insights in their examination of the 

consequences of information asymmetries in lending.  They suggested that even in a 

competitive equilibrium, credit markets can witness rationing owing to insufficient 

information.
3
 Given information asymmetries,

4
 banks rely on a combination of pricing 

(interest rates) and rationing to maximize returns. However, higher interest rates, while 

covering the risk of borrower default, are also likely to result in adverse selection. That 

is, higher interest rates attract borrowers seeking to make risky investments with the 

potential for high rates of return.  

 

Stiglitz and Weiss further argue that the price mechanism alone might not clear loan 

markets because as interest rates increase to compensate for rising risk, riskier applicants 

are attracted. Moreover, some borrowers will have an incentive to make riskier 

investments to cover the price of credit.  Furthermore, once a loan is made, some 

borrowers may have incentives not to pay because without information sharing, they can 

still obtain loans from other lenders (collection on loans involves costs that may vary 

with the rights of creditors in a given economy).  Faced with this ―moral hazard‖ (the 

relative lack of penalty for non-payment) and with the problem of adverse selection 

(higher interest rates attract riskier borrowers, or make borrowers take more risks) that 

stem from asymmetric information, lenders will ration credit.
5
 That is, given two 

individuals with identical risk profiles and preferences, one will receive a loan and 

another will not. 

 

                                                 
2
 George Akerlof. ―The Market for Lemons.‖ Quarterly Journal of Economics. 1970.  84 

(3): 488-500. 
3
 Joseph Stiglitz and Andrew Weiss. ―Credit Rationing in Markets with Imperfect 

Information,‖ 1981. 
4
 That is, borrowers are more aware of their true capacity and willingness to repay than 

lenders.  In the absence of information about the borrower except what the borrower 

provides, lenders face the problem of accurately judging the quality or credit-worthiness 

of a borrower when the loan is made and will only discover it over time after credit is 

extended.  
5
 Marco Pagano and Tullio Japelli. ―Information Sharing in Credit Markets.‖ Journal of 

Finance. December, 1993: 1693-1718. 
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Credit bureaus are an institutional solution to the problems of information asymmetries 

and moral hazard in credit markets. Shared information allows a lender to better assess 

the risk profile of a potential borrower and introduce incentives to have a borrower pay 

on time in the form limiting a borrower’s future ability to access credit from other credit 

suppliers. In presenting information about potential borrowers to a lender, credit-

reporting agencies  (CRAs) reduce these asymmetries and moral hazards, allowing:  

 

(i) interest rates that are fine-tuned, or that reflect the risk of the individual 

borrower such as lower rates for lower-risk borrowers;  

(ii) a lower average interest rate; 

(iii) greater lending through reduced rationing; and, 

(iv) lower rates of delinquency and default.  

 

However, given that the structure of credit reporting can vary in terms of what data is 

shared and which sectors participate, the extent to which these outcomes are achieved 

depends upon the structure of credit reporting and the kinds of information reported.  As 

such, there is no single model for credit reporting, and the differences in the model matter 

greatly for the scope of lending and the performance of portfolios. In what follows, the 

consequences of these differences in the structure of reporting are examined. 

 

2.2. Practice 

 

Few disagree that consumer credit and other information allows lenders to make smarter 

decisions, but this consensus sidesteps additional important questions, including:  

 

 What types of information should be reported? and 

 Which sectors should be encouraged to report?
6
 

 

This section focuses on the effect of three variations in the structure of credit reporting:  

 

(i) Full-File vs. Negative-Only: Systems that only report serious delinquencies only 

(ones that are ―negative only‖) do not capture many moderately late payments (30 

to 60 days past due) that are often indicative of a borrower’s risk.  In addition, 

they do not include positive credit information (including on-time payments) 

which provides information that a person may be a good risk, as the lack of 

                                                 
6
 It should be noted that the issue of the ownership structure of a bureau, i.e., whether it is 

publicly or privately owned, has been thoroughly examined in the literature (Pagano, 

Japelli, M. Miller et. al.). The research suggests that private bureaus and public registries 

do appear to play complementary roles and are not substitutes for each other. Ownership 

structure has been shown to be critically important in the evolution of credit bureaus. See 

Marco Pagano and Tullio Japelli, ―Information Sharing in Credit Markets,‖ and Margaret 

Miller, ―Credit Reporting Systems around the Globe: The State of the Art in Public 

Credit Registries and Private Credit Reporting‖ in Credit Reporting Systems and the 

International Economy, ed. Margaret M. Miller, 273-310 (Cambridge, MA: MIT Press, 

2003).  Also see footnote 10. 
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negative information could either mean that ____ or simply that the person has no 

payment or credit experience.  Negative-only systems generally do not include 

data that allow creditors to measure a borrower’s capacity to carry a loan and 

prevent overextension by revealing the individual’s existing lines of credit, 

associated balances, and credit limits. ―Full-file‖ systems do include such data.  

a. Negative only reporting usually comprises: 

i. Applications (in some economies, e.g., Australia, New Zealand) 

ii. Bankruptcies 

iii. Defaults 

iv. Delinquencies (60+ days, sometimes 90+ days only) 

b. Full-file reporting commonly comprises:  

i. All negative data, but also 

ii. Account balance 

iii. Account type 

iv. Average age of account 

v. Credit limit 

vi. Debt ratios (e.g., revolving to total debt) 

vii. Delinquencies (30+ but sometimes less such as 15+) 

viii. Inquiries 

ix. Installments remaining 

x. Lender 

xi. Portion of accounts repossessed / written off 

xii. Other public record data 

 

(ii) Comprehensive vs. Segmented Across Financial Sectors: In systems that are 

―segmented‖ information sharing is largely limited to one sector.  Banks share 

and use credit information from other banks.  Retailers share and use retail credit 

data.  Non-bank finance companies share and use data from other non-bank 

finance companies. ―Comprehensive‖ systems, by contrast, allow a more 

complete credit profile of a consumer to be drawn. For small businesses, it also 

includes trade credit data and leasing arrangements.  

 

(iii) Comprehensive across Obligations vs. Restricted to Financial Sectors Only: 

Given how credit reporting systems have developed in many economies, the 

practice of full-file reporting of non-financial services is relatively uncommon.  

This near-exclusion of non-financial payment data can be viewed as a special case 

of segmented reporting, in which payment information from the non-financial 

segments are not reported.  These non-financial services, such as utility and 

telephone services, are usually more common than are financial payment data, 

particularly in less developed markets, where, for example, the number of cell 

phone users may far outstrip the number of credit card users.  The use of non-

financial data in credit files offers the promise of extending reasonably-priced 

credit to those who have not previously accessed formal credit.  Individuals are 

thus able to build their credit without first going into debt. 

 

The specificities of structure of credit reporting shapes whether, and to what extent, the 
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macroeconomic effects noted above are realized. The research suggests that (a) full-file, 

comprehensive credit reporting increases lending to the private sector more than other 

reporting regimes; (b) full-file, comprehensive reporting results in better loan 

performance than segmented and negative-only reporting; and (c) the inclusion of non-

financial data increases access and improves performance relative to a system in which 

information sharing is restricted to the financial sector.  The evidence for these three 

claims is extensive.   

 

2.3. Evidence 

 

There have thus far been two approaches to measuring the socio-economic impacts of 

variations credit reporting.  The first approach statistically estimates the impact of 

different systems of credit reporting worldwide, controlling for factors such as wealth and 

the legal system (particularly rights in collateral, bankruptcy, and property rights).  These 

estimations examine consequences of variations in credit reporting for measure the 

impact on lending to the private sector and to a lesser extent on loan portfolio 

performance. 

 

The second approach uses individual credit files from an economy that engages in full-

file reporting. Data fields from these files are removed to simulate more restrictive credit 

reporting systems.
7
  The approach allows all factors, save the information available to 

lenders for risk decisioning, to  remain constant. A lending decision using a scoring 

model is made for borrowers in each of the set, but with the decision period short of the 

full length of the data in the credit file, e.g., the last year for which data is reported. The 

remaining final year serves as an ―observation period‖ in which the predictions of the 

scoring model are confirmed.  

 

The consequences of variations in the information share can then be measured in terms of 

economic trade-offs between extending credit and worsening loan performance.  This 

measurement is made by rank ordering borrower from least to most risky, according to 

the predictions of the scoring models developed for each set of data, representing 

different reporting systems.   

 

Actual default rates are derived for the observation period for each borrower and 

corresponding predicted risk level.  In this way, it becomes possible to compare the 

accuracy of predictions based on one data set with that of the other.  If a lender wishes to 

lend to 60% of the market, one can compare the associated default rates for the decisions 

based on different data sets and thereby  compare the performance of loan portfolios 

based on different data for decisions.  

 

Similarly, if a lender has a specific risk appetite, e.g., 3% default, one can measure the 

maximum number of viable borrowers based on the ranking of the applicant in terms of 

                                                 
7
 John M. Barron and Michael Staten, ―The Value of Comprehensive Credit Reports: 

Lessons from the U.S. Experience,‖ in Credit Reporting Systems and the International 

Economy, ed. Margaret M. Miller, 273-310 (Cambridge, MA: MIT Press, 2003). 
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riskiness using the associated acceptance rate for the default target. By taking the 

acceptance rate measure for all the data sets being compared, one can measure the 

differences that variations in data make for acceptance level. 

 

These simulations allow for the derivation an associated trade-off curve between 

acceptance rates and loan portfolio performance for each data set.  Smaller trade-offs are 

to the benefit of all.  The consequences of variations in information sharing have been 

measured for full-file vs. negative-only, comprehensive vs. segmented, and 

comprehensive vs. financial-only. 

 

2.3.1. Evidence 1: Statistically Estimating the Impact on Access to Credit 

 

PERC conducted a multi-country statistical estimate of the impact of information sharing 

on private sector lending as a share of Gross Domestic Product (GDP) as part of a study 

of credit reporting in Latin America. Controls include the legal rights of creditors
8
 and 

credit information.
9
 PERC measured the impact of full-file and negative-only, modifying 

for whether the bureau is privately-or publicly-owned.
10

 Ownership structure matters 

                                                 
8
 Legal rights of creditors consist of the following variables: (i) creditors can seize their 

collateral when a debtor enters reorganization; (ii) creditors are paid first from liquidated 

assets; (iii) an administrator, rather than management, is responsible for and has effective 

authority during reorganization; (iv) collateral agreements allow a general description of 

assets; (v) collateral agreements allow a general description of debt; (vi) security in the 

property can be taken or granted by any legal or natural person; that is, there is no 

constraint on the form of the legal person; (vii) there is a unified registry that includes 

charges over movable property operates; (viii) secured creditors have priority outside of 

bankruptcy; (ix) enforcement procedures can be specified in contracts; and (x) out-of-

court seizure and sale of collateral by creditors is permitted 
9
 The index of credit information is based on six variables, namely whether: (i) full-file 

information (both positives and negatives) are distributed; (ii) financial and non-financial 

credit information (such as from retailers) is available; (iii) more than two years of 

information is distributed; (iv) reports contain information on loans above 1% of income 

per capita; (v) borrowers can access their data; and (vi) information on both firms and 

individuals is available 
10

 Simeon Djankov, Caralee McLiesh, and Andrei Shleifer examine private credit and 

credit reporting in 129 countries. They found that two factors significantly increased 

lending to the private sector: the rights of creditors in collateral and bankruptcy, which 

creates incentives to lend, and information sharing in an economy.  In Djankov, McLiesh, 

and Shleifer’s estimates, private bureaus consistently increased lending far greater than 

public bureaus, which in the estimates had an ambiguous impact.  (In some estimates, 

public bureaus decreased lending, though these were not statistically significant.) In 

estimations that examined all countries, private bureaus increased lending by 21% (vs. 

7% for public bureaus, though the latter was not statistically significant).  In estimations 

that restricted the data to poorer economies, private bureaus increased lending by 14.5%, 

compared to 10.3% for public bureaus.  (Both coefficients are significant.) Simeon 

Djankov, Caralee McLiesh, Andrei Shleifer, ―Private Credit in 129 Countries.‖ NBER 
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considerably, as private sector bureaus are primarily oriented towards assisting banks in 

making more effective lending decisions whereas publicly-owned registries specialize in 

facilitating bank supervision by regulators. In this study, PERC used variables that 

account for coverage—or what portion of the adult population has files in a specified 

bureau—as coverage of the population by definition relates to the extent to credit bureau 

allows a lender to assess the risk profile of a borrower.   PERC thus measured the impact 

on lending of:  

1. Public bureaus which contain negative-only data 

2. Public bureaus which contain positive and negative data 

3. Private bureaus which contain negative-only data 

4. Private bureaus which contain positive and negative data 

 

The intuition behind testing this set of variables is that the content and scope of credit 

reports also must matter for lending.  Table 1 shows the results of some of these 

regressions.
11

  

 

Table 1: Participation Rate Impacts on Private Sector Lending 

VARIABLE I II III IV 

Constant 
-142.40*** 

(35.31) 

-139.48*** 

(35.49) 

-133.97*** 

(35.41) 

-130.80*** 

(32.20) 

Log of GDP per capita  
(adjusted for PPP) 

20.31*** 

(4.65) 

18.37*** 

(4.45) 

17.38*** 

(4.41) 

16.85*** 

(3.87) 

Avg. change in GDP 

(1995-2004)    

-1.20*     

 (0.70) 

-0.82     

 (0.64) 

  

Legal rights of creditors 
(from 0 to 10)   

4.55** 

(2.07) 

4.99** 

(2.06) 

4.68** 

(2.06) 

4.80** 

(1.97) 

Credit information   -3.87    

                                                                                                                                                 

Working Paper No. 11078 (January 2005). http://papers.nber.org/papers/w11078. 

Another study conducted by the Inter-American Development Bank, measured the impact 

of information sharing on loan performance. The IADB examined data from 170 banks in 

Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, and Peru in order to measure 

the impact of private and public bureaus on loan performance. It found that banks which 

loaned primarily to consumers and small businesses and used private bureau data had 

non-performance rates that were 7.75 percentage points lower than ones which did not.  

No such effect of any magnitude could be found for the impact of public bureaus. IADB, 

IPES 2005: Unlocking Credit: The Quest for Deep and Stable Bank Lending. 

(Washington, DC: IADB, 2004) p. 178. http://www.iadb.org/res/ipes/2005/index.cfm. p. 

178. 
11

 From Michael Turner and Robin Varghese, The Economic Impacts of Payment 

Reporting in Latin America, Table 3, p. 18. In the estimations, two outliers that had 

experienced recent financial crises, Argentina and Uruguay, were excluded. Sources: 

statistics on private sector borrowing are drawn from International Monetary Fund, 

International Financial Statistics Database. ―Claims on the private sector.‖  Line 52D for 

2004. Statistics on coverage rates, credit information indices and legal rights are drawn 

from the World Bank, Doing Business Database. 

www.doingbusiness.org/ExploreTopics/GettingCredit.  Information is for 2005. 

http://papers.nber.org/papers/w11078
http://www.iadb.org/res/ipes/2005/index.cfm
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(from 0 to 6)    (2.88)    

Private full-file coverage 
(0 to 100, as percentage of adults)  

0.72*** 

(0.20) 

0.60** 

(0.18) 

0.66*** 

(0.17) 

0.67*** 

(0.16) 

Private negative-only coverage 
(0 to 100, as percentage of adults) 

-0.02 

(0.86) 

-0.13 

(0.46) 

-0.06 

(0.46) 

 

Public full-file coverage 
(0 to 100, as percentage of adults)    

-0.11 

(0.41) 

-0.26 

(0.40) 

-0.17 

(0.39) 

 

Public negative-only coverage 
(0 to 100, as percentage of adults) 

0.16 

(0.46) 

-0.01 

(0.86) 

-0.09 

(0.86) 

 

R squared 0.7075 0.698 0.6895 0.6883 

F-stat 

(p value) 

16.93 

(<.0001) 

18.82 

(<.0001) 

21.46 

(<.0001) 

44.9 

(<.0001) 

Residual standard error 29.45 29.65 29.81 29.12 

N 65 65 65 65 

Errors in parentheses; * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01   
 

On the face of it, the most startling result is the absence of any real impact of the credit 

information variable.  The inclusion of the aggregated ―credit information‖ variable, the 

one that comprises whether the information reported is full-file or negative-only, 

comprehensive or segmented, added nothing to the estimation.  The chief reason is that 

the elements that comprise ―credit information‖ are captured in private and public ―full-

file‖ bureaus. Moreover, private bureau coverage and credit information are substantially 

correlated (0.568).  

 

As found in other studies, a substantial degree of variance in lending is accounted for by 

extensive rights for creditors.
12

 Lenders are more willing to lend if the chances of 

recouping the principal is greater in the event of a default. (The expected difference 

between an economy in which there are none of the rights identified by the World Bank 

and one in which all ten rights are present is nearly 45 percentage points.)   

 

The estimates show that 100% coverage of credit eligible adults by a full-file private 

bureau can be expected to increase private sector lending by more than 60 percentage 

points of GDP (all else being equal). Even when outliers on the high side, notably the 

United States and the United Kingdom, were removed, 100% coverage in a full-file 

private bureau could be expected to increase private sector lending by 47.5%.  

 

2.3.2. Evidence 2: Credit File Simulations to Estimate the Impact on Access 

to Credit 

 

Above, we described the methodology behind credit file simulations and noted that it is 

designed, in large part, to hold all other factors in effect content so that we can measure 

the impact of varying data fields in a credit file.  

 

Anonymized credit files from many different economies have been used to gauge the 

impact on credit of wider access to information. John Barron and Michael Staten first 

                                                 
12

 Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Andrei Shleifer, ―Private Credit in 129 Countries.‖ 
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used U.S. files to simulate the impact of a system in which only negative information is 

provided and, separately, a system in which only retail payment information (i.e., 

segmented reporting) is provided.
13

   

 

Barron and Staten’s approach allowed them to measure, for example, the differences in 

acceptance rates that would be enabled by different data sets for a 3 percent default target 

(that is, when a lender aims to have a nonperformance level that is no more than 3 

percent).  In their calculations, a negative-only reporting system would accept 39.8 

percent of the applicant pool, whereas a full-file system would accept 74.8 percent.  The 

difference in the number of borrowers is equal to 35 percent of the applicant pool (see 

Table 2, col. 1), an increase of 87.9 percent, as also shown in Table 2. Simply, these 

changes are enabled fewer ―good‖ risks be mistaken for ―bad‖ ones, the most common 

lending error.  This shift results in an increase in lending without any commensurate 

decrease in portfolio performance. 

 

Several studies have verified this trade-off and measured the change in different 

economies.  Table 2, columns 1 to 5, detail the results of five measures of change in 

access to credit as the reporting shifts from negative-only to a full-file system (i.e., as 

positive data is included).  The simulations use credit files data from the Argentina, 

Brazil, Colombia
14

, and the United States
15

.  All of these studies assume that negative-

only data excludes 30+ day and 60+ day delinquencies, with accounts reported only when 

they are 90 or more days past due. 

 

The most modest improvements in lending is for the Colombia case; for the 3%default 

rate, would find an additional 7% of the applicant pool accepted.  The second most 

modest increase, again at the 3% default target, is for the second US case (Turner et. al. 

column 2), with a measure increase of 9.2% of the applicant pool. These are both 

significant improvements. At higher default targets, the increases in acceptance become 

more modest. This convergence can be understood using the limiting cases in which 0% 

and 100% acceptance of the applicant pool will result in the same default rate for the full-

file and the negative only scenarios.  The data makes a difference when lenders are 

seeking to discriminate high-risk borrowers from lower-risk ones.  More data allows 

better and more accurate identifications.  

                                                 
13

 Ibid. p. 298. 
14

 For the Brazilian and Argentine simulations, see Giovanni Majnoni, Margaret Miller, 

Nataliya Mylenko and Andrew Powell, ―Improving Credit Information, Bank Regulation 

and Supervision‖ (World Bank Policy Research Working Paper Series, no. 3443, 

November 2004). Available at  http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/12/17/000.  

160016_20041217171024/Rendered/PDF/WPS3443.pdf. For the other two studies see 

Michael Turner and Robin Varghese, The Economic Impacts of Payment Reporting in 

Latin America (Chapel Hill, NC: Political and Economic Research Council, May 2007). 
15

 Michael Turner, The Fair Credit Reporting Act: Access, Efficiency, and Opportunity. 

(Washington, DC: The National Chamber Foundation, June 2003), Table 11, p. 50.  

Scenario C results.  Available also online at http://infopolicy.org/pdf/fcra_report.pdf.  

http://infopolicy.org/pdf/fcra_report.pdf
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Table 2: Percentage Point Change in the Acceptance Rate by Shift in Reporting Regime 

(percentage change shown in parentheses) 

Scenario Full-file vs. Negative Only 

Comprehensive 

vs. Segmented 

Across Financial 

Sectors 

Comprehensive across 

Obligations vs. Restricted 

to Financial Sectors Only 

Direction 

of Change 

in 

Simulation Negative-only to Full-file 

Segmented to 

Comprehensive 

Reporting 
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of Utility 
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Telecom 
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0.5% 

      16.5   

      (52.7%)   

1% 

      8.2   

      (13.1%)   

2% 

 13.4   15.9  7 5.2 4.6 

 (47.0%)   (32.3%)  (8.8%) (11.0%) (11.9%) 

3% 

35 9.2 7.4 10.7 26.4 8.0 9.1 5.5 4.1 

(87.9%) (23.0%) (290.6%) (21.7%) (47.3%) (10.6%) (10.9%) (10.0%) (9.1%) 

4% 

9.5 8.4   6.7 10.0  5.8 4.2 

(12.9%) (17.8%)   (7.9%) (12.4%)  (9.7%) (8.7%) 

5% 

4.3 4.9 36.2 0.6 1.9 2.2  6.0 4.3 

(5.1%) (8.8%) (702.9%) (0.1%) (2.0%) (2.3%)  (9.5%) (8.4%) 

6% 

2.3 3.3      6.3 4.1 

(2.5%) (5.5%)      (9.6%) (7.7%) 
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7% 
0.5 2.3 45.2 1.76    6.6 4.4 

(0.5%) (3.6%) (332.5%) (2.1%)    (9.7%) (8.0%) 
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Table 2 depicts a similar shift in trade-offs for the two other types of scenarios discussed 

above: (i) Comprehensive vs. Segmented Across Financial Sectors (columns 6 and 7) and 

(ii) Comprehensive across Obligations vs. Restricted to Financial Sectors Only (columns 

8 and 9). Barron and Staten found, for a 3% default target, a 10.6% increases in 

acceptance rates when switching from retail-only information to full-file using U.S. data 

(column 6).
16

  Comprehensive vs. segmented reporting across financial sectors scenarios 

were also simulated in PERC’s study of credit reporting in Japan. PERC used Canadian 

files to simulate Japan’s segmented reporting practices and a commercial-grade generic 

scoring model to compare them with a full-file scenario (column 7) as levels of 

indebtedness and default rates in Canadian credit markets resemble those in Japan. The 

results are similar to the U.S. credit file based scenario: for a 3% default target, a 

comprehensive reporting system accepts an additional 9.1% of the applicants than does a 

segmented system.
17

   

 

As suggested above, the logic extends not simply to credit-issuing sectors but also to 

those goods and services for which consumers make regular payments to a supplier for 

goods or services.  Both PERC and the Brookings Institution have examined the effects 

of using utility and telecommunications payment data in credit reporting
18

. 

 

As shown in table 2 (columns 8 and 9), including non-financial data significantly 

increases access to credit. For a 3% default target, the inclusion of utility payment data 

appears to enable lenders to extent credit to an addition 5.5% of the applicant pool  and 

inclusion of telecom data extends credit to 4.1%. There is little reason to believe that this 

dynamic would not hold true with other types of non-financial payment data.  What 

makes these results interesting, however, is that much of the increase in acceptance rates 

is not from simply better gauging risk with more information, but due to including many 

potential borrowers not previously in the mainstream financial system (see below on the 

distribution of credit). It should be noted that significant non-financial payment data are 

reported in Colombia.  PERC’s Information Policy Institute analysis of credit files and 

score performance in Colombia also examined how different levels of full-file 

information (relative to negative-only) from non-financial data providers affect the trade-

off between default rates and acceptance rates. The findings are consistent with U.S. 

results; namely that full-file reporting of non-financial data improves the ability of 

lenders to gauge risk. 

 

2.3.3. Evidence 3: Credit File Simulations to Estimate the Impact on Loan 

Portfolio Performance 

 

                                                 
16

 John Barron and Michael Staten, ―The Value of Comprehensive Credit Reports,‖ Table 

8.6, p. 303. 
17

 Michael Turner, Robin Varghese, and Patrick Walker, On the Impact of Credit 

Payment Reporting on the Finance Sector and Overall Economic Performance in Japan 

(Chapel Hill, NC: Information Policy Institute, March 2007), Table 5, p. 43. 
18

 Michael Turner et al., Give Credit Where Credit Is Due (Washington, DC: Brookings 

Institution, December 2006). 
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Higher acceptance rates at a given default rate are countered by lower default rates at 

those acceptance rates. Table 3 reports the changes in the default rate for the nine 

simulations discussed above.
19
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Turner, et al., Give Credit Where Credit Is Due. 

Table 3: Percentage Point Change in the Default Rate in Reporting Regime Switch 

 (percentage change shown in parentheses) 

Scenario Full-file vs. Negative Only 

Comprehensive 

vs. Segmented 

Across Financial 

Sectors 

Comprehensive across 

Obligations vs. 

Restricted to Financial 

Sectors Only 
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The table shows the percentage point change in the default rate as data is removed:  

 as positive data is removed from credit files (columns 1 to 5);  

 as non-bank financial sectors are removed (columns 6 and 7); and 

 as non-financial, specifically utility payment data (column 8) and telecom 

payment data (column 9), are removed.   

 

It should be noted that Colombian simulations included delinquencies on non-financial 

trade lines such as rent, telecoms, and utilities and are not, therefore, strictly comparable, 

although the direction of changes shown in Table 3 is comparable.  The other four 

negative-only to full-file simulations show, for a 60% acceptance target, the default rate 

increasing by as 0.4 percentage points on the low side, which is still a considerable 

degradation of portfolio performance, to as much as 1.53 percentage points, a near 

doubling of the loan non-performance rate.   
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20% 

  

4.94 

    

  

(140%)   

30%  
0.8 4.94 

    
0.2 0.2 

(62%) (120%) (22%) (18%) 

40% 

1.84 0.6 8.96 0.92 1.48 0.57 0.18 0.3 0.5 

(170%) (33%) (183%) 
(60

%) 
(114%) (108%) (43%) (25%) (29%) 

50%  
0.3 8.54 

   
0.19 0.5 1.3 

(10%) (146%) (36%) (28%) (39%) 

60% 

1.45 0.4 8.1 0.83 1.53 0.72 0.24 1.2 2.7 

(76%) (8%) (113%) 
(28

%) 
(83%) (61%) (35%) (40%) (36%) 

70%  
0 

    
0.26 2.7 3.8 

(0%) (27%) (50%) (31%) 

75% 
1.03 

    
0.84 

 
  

(34%) (39%)   

80%    
0.96 0.86 

 
0.68 4.3 5 

(19

%) 
(30%) (47%) (45%) (31%) 

90%       
2.83 3.9 3.4 

(114%) (28%) (19%) 



 

 

 18 

Majnoni and colleagues’ simulation using Brazilian files reveals that even at an 

extremely high acceptance target of 80%, the default rate increases by 0.86 percentage 

points (or 30%).  At a 60%acceptance target, the default rate nearly doubles under 

negative-only reporting compared with full-file reporting.  These effects are significant 

for a lender and, moreover, as aggregated they can have a sizable effect on an economy’s 

financial stability and growth.  

 

Comparisons using segmented and comprehensive files show similar shifts in 

performance (as were evident in the shift from full-file to negative-only).  The more 

modest shifts show an in increase in the default rate of 30% to 40%, a considerable 

deterioration in performance.  Both simulations use US credit files.  The noticeable 

differences in change in performance are attributable to (i) the different periods in which 

the simulations were conducted and (ii) the fact that Barron and Staten used a scoring 

model developed for research and educational purposes whereas Turner, et. al., used 

market scoring models Finally, the exclusion of non-financial data produces a similar 

result: a deterioration of loan portfolio performance. At a 60% acceptance target, the 

default rate increases by 1.2 percentage points when utility payment data is excluded and 

by 2.7 percentage points when telecom payment data is excluded.  

 

2.3.4. Evidence 4: The Impact on the Distribution of Credit Access 

 

Three of the studies by PERC also examine how different systems of reporting affect the 

distribution of credit by various among different groups.  Two use U.S. credit files: to 

assess the value of full-file reporting and to evaluate the impact of reporting non-financial 

data.  The third uses Colombian files to assess the consequences of greater participation 

in the full-file reporting system by data furnishers.  Columns 1 and 2 of table 4 show the 

distributional effects of adding utility and telecommunications payment information. 

Column 3 presents the distributional effects of switching from negative-only to full-file.
20

 

The presented results use a 3% target default rate. The last column in table 4 shows 

results for a negative-only vs. full-file simulation using Colombian files, with a 7% target 

default rate.
21

  

 

Above we explicated how the inclusion of greater information results in greater credit 

access in terms of a larger share of the applicant pool are deemed (rightly) to be lower-

risk than previously imagined.  By symmetry, the removal of data leads to a contraction 

in access to credit as more applicants are (wrongly) evaluated as higher risk.  The 

question that remains open is whether those to whom credit is newly extended under full-

file reporting, i.e., those for whom credit is withdrawn under negative reporting, differ in 

any way in terms of salient socio-demographic characteristics.  To measure whether they 

do or do not vary, PERC tagged the credit files used in simulations with socio-

demographic variables, specifically income, age, race/ethnicity, and gender.  For the 

                                                 
20
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21

 Michael Turner and Robin Varghese, The Economic Impacts of Payment Reporting in 

Latin America, Figure 3, p. 34. 
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simulations using Columbian files the results are presented only for gender, as other 

socio-demographic variables were not available. 

 

All three changes (inclusion of utility data, inclusion of telecommunications data, and the 

shift to full-file data) are associated with higher acceptance rates for groups that have 

been traditionally underserved by the financial mainstream:  the young ethnic minorities 

and those with lower household incomes. These groups benefit the most from including 

positive and non-financial information in credit files.  For example, the switch from 

negative-only to full-file (U.S. credit files, in column 3) results in an increase in 

acceptance (or credit access) of 30% or more for households with incomes less than 

US$30,000 compared to an increase of 18% for households earning more than 

US$100,000.  Similar results obtain when non-financial data such as telecom and utility 

payment data are included. In fact, the inclusion of non-financial information for credit 

decisions can help overcome financial exclusion. The addition of this data in credit files 

helps overcome the challenge that (for those without other forms of collateral) credit 

history is needed to get credit, but credit is needed to develop a credit history.  

 

While U.S. simulations show little or no impact on the distribution of credit by gender 

with the inclusion of broader information sets, we see dramatic increases in the 

Colombian simulations. The acceptance rates for men and women increase substantially, 

largely owning to the fact that the exclusion of positive payment data leaves very little 

information for many borrowers, making their risk profiles almost invisible.  The 

inclusion of positive data increases the rate at which women can access credit, and does 

so at a rate of two times that of men: 1239% of negative-only systems vs. 591% of a 

negative-only system. Younger borrowers also see dramatic increases in their access to 

credit relative to older borrowers. 

 

Several reasons explain these differences.  First, as a disproportionate share of minorities, 

women, the very young, and lower-income segments are excluded, the addition of more 

data that can allow this risk to be assessed means that a larger share of the excluded are 

brought in. Second, while not strictly measured in these simulations, privileged segments 

have greater recourse to assets that serve as collateral enabling credit access. With 

information sharing, ―reputational collateral,‖ or one's history of obligations and 

payments, substitutes for physical assets. As such, those who have few assets can better 

enter the credit system. 

 

Table 4: Change in the Acceptance Rate with Reporting Regime Change 

  

US, with  

Utility Data 

US, with 

Telecom Data 

US 

 Full-File 

Colombia        

Full-File 

(without = 

1.00)  

[1] 

(without = 

1.00) 

[2] 

(Neg.-Only = 1.00) 

[3] 

(Neg.-Only = 

1.00) 

[4] 

Ethnicity 

Asian 1.14 1.08     

Black 1.21 1.11 1.28   

Hispanic 1.22 1.17 1.37   

Other 1.11 1.11     
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White 1.08 1.08 1.22   

Age 

18-25 1.14 1.1 
1.47 18.31 (c) 

26-35 1.06 1.06 

36-45 1.05 1.06 1.22 6.48 (d) 

46-55 1.06 1.06 1.21 4.54 (e) 

56-65 1.06 1.06 1.20 
3.85 (f) 

>65 1.14 1.13 1.19 

HH Income (000) 

<20 1.26 1.22 1.36 (a)   

20-29 1.15 1.14 1.3 (b)   

30-49 1.1 1.08 1.24   

50-99 1.06 1.05 1.21   

>99 1.03 1.03 1.18   

Gender 

Female 1.09 1.08   12.39 

Male 1.08 1.08   5.91 

(a) Actual Range is <15,000; (b) Actual Range is 15,000-29,000; (c) Actual Range is 18-32; (d) 

Actual Range is 32-42, (e) Actual Range is 42-50; (f) Actual Range is > 57. 

 

 

The switch to full-file credit files from negative-only files and the inclusion of non-

financial data notably improves acceptance rates to a much greater extent for groups 

traditionally underserved: lower income segments, younger borrowers, much older 

borrowers, racial/ethnic minorities, and women. Those least likely to be in the credit 

mainstream, lacking multiple credit accounts in the past, are those most likely to benefit 

from including non-financial and positive data in credit files.  Including such data can 

lead to a more equitable distribution of credit and a generally improved macroeconomic 

performance. 

 

3. MACRO EFFECTS ON DEVELOPMENT AND FINANCE 

 

As the credit reporting system has a significant effect on the allocation of credit, 

variations in information sharing have implications for the price of credit directly, 

economic growth, income distribution and safety and soundness. That is, it has 

consequences for economic efficiency and on economic distribution, as the financial 

system has significant consequences for efficiency and distribution. 

 

The economic impact of a stronger financial structure is a well-explored topic.  

Theoretically, finance mobilizes savings, or moves savings to sites where it can develop 

productive capacity through investment and assist consumption.  At the level of the 

individual, it has been also thought to smooth consumption over a person’s life cycle.  In 

the aggregate, it is thought to stabilize consumption and thereby decreases the swings of 

the business cycle.  Moreover, at a social level, the results of the simulations on the 

distribution of credit suggest that widening access to finance should result in positive 
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consequences for income equality and poverty alleviation, as access to credit shapes 

income to the extent that credit access helps in asset formation.  Three spheres of 

economic life are strongly shaped, directly and indirectly, by the structure of credit 

reporting: (i) economic growth and stability; (ii) the price of credit; and (iii) income 

distribution, as it relates to both poverty and equality.  

 

3.1. Greater Economic Growth and Stability 

 

The research on finance and growth is extensive. The research strongly supports the 

proposition that economies with larger financial sectors (under various measurements) 

have higher rates of growth, greater productivity increases, and faster growing capital 

stock.
22

   The causal chains are theorized to be direct (allocation of capital to productive 

investments) and indirect (facilitating exchange, permitting greater corporate control over 

managers).  The consumer credit reporting system is only one component of the system, 

relating as it does to risk assessment and credit allocation among consumers and small 

businesses, whose finances are quite often coincidental with the personal finances of their 

principals.   

In cross-country estimations, Ross Levine found that an increase in private sector lending 

by 30% of GDP can be expected to witness an increase in GDP growth by 1% per annum, 

and increases in productivity and capital stock growth by 0.75% per annum.
23

 This is a 

conservative estimate and should be considered in the context of our findings concerning 

the impact of higher participation rates in private full-file credit bureaus upon growth in 

private sector lending as a ratio of GDP. 

 

Above we suggested that 100% coverage by a private, full-file reporting system would 

conservatively increase lending to the private sector by 45% of GDP.  To see what this 

                                                 
22

 Walter Bagehot believed that England beat out its competitors not because it had more 

capital that its competitors but because it could mobilize it better. Also see R. G. King 

and and Ross Levine, "Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence,‖ 

Journal of Monetary Economics. Vol. 32 (1993). pp. 513-542; R. Levine and S. Zervos, 

―Stock Markets, Banks, and Economic Growth‖, American Economic Review, Vol. 88 

(1998) pp. 537-558; Ross Levine, ―Financial Development and Economic Growth: Views 

and Agenda‖ Journal of Economic Literature, Vol. 25(June 1997), pp. 688–726; Jose De 

Gregorio and Pablo Guidotti, ―Financial Development and Economic Growth.‖ World 

Development, Vol. 23, No. 3, (March 1995) pp. 433-448; J. Greenwood and B. Jovanovic 

(1990), "Financial Development, Growth, and the Distribution of Income‖, Journal of 

Political Economy. Vol. 98 (1990) pp. 1076-1107;  J. H. Boyd and E. C. Prescott (1986), 

"Financial Intermediary-Coalitions‖, Journal of Economics Theory. Vol. 38 (1986) pp. 

211-232;  F. Allen, ―The Market for Information and the Origin of Financial 

Intermediaries‖, Journal of Financial Intermediation, Vol. 1 (1990) pp. 3-30.. R. T. S. 

Ramakrishnan and A. Thakor, ―Information Reliability and a Theory of Financial 

Intermediation‖, Review of Economic Studies, Vol. 51 (19854) pp. 415-432. 
23

 Ross Levine, ―Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda.‖ p. 

706. R. G. King and Ross Levine, "Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and 

Evidence‖ find similar outcomes. 
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could mean, we use the example of Brazil.  Were the estimated 55% of Brazilians now 

covered in a private bureau to have positive information also reported, we would expect 

an increase in private sector lending by 25%.  In turn, if measures of the private sector 

mobilization of finance are accurate, we would expect to witness an increase in Brazil’s 

GDP growth rate by 0.83% than would otherwise obtain, as well as 0.63% increase in 

productivity and the capital stock. 

 

The micro simulations above also offer a reason why greater lending as enabled by full-

file, comprehensive reporting can be expected to be stable.  To the extent that lending is 

matched with capacities to carry the loan and willingness to pay, as demonstrated above, 

full-file reporting can contribute to stability by reducing problems of asymmetric 

information (by revealing more accurate risk profiles) and moral hazards (by creating 

incentives to pay on time).  It can also reduce moral hazard problems by helping to 

reduce interest rates. (See below.)   

 

 

 

 

3.2. Lowers Average Interest Rates 

 

Credit information sharing can lower average interest rates.  The consequences for 

information sharing on interest rates has been extensively explored in the theoretical 

literature, beginning with George Akerlof’s 1970 paper on the market for ―lemons‖ (or 

poor-quality goods) and Joseph Stiglitz and Andrew Weiss’s path-breaking 1981 paper 

on asymmetric information and credit rationing.
24

  When lenders cannot assess the risk 

profile of a borrower or if they do so poorly, the interest rate they charge, based on 

average loan performance, can itself affect the overall risk of their portfolio.  The logic is 

as follows.  The first reason stems from the dynamics illustrated above.  Without 

information on borrowers’ risk profiles, a lender will mistake good risks for bad ones and 

vice versa.  For low-risk borrowers, credit is expensive relative to its uses, as they are 

called on to subsidize high-risk borrowers. For high-risk borrowers, credit is cheap, as it 

is subsidized. Lower-risk borrowers are driven from the market and higher-risk ones are 

brought in by cheap credit. Interest rates adjust to reflect more risky loan portfolios 

leading to higher rates. Higher rates also create incentives to take on riskier projects, as 

less risky projects will not yield the return to compensate for the costs of the loan.  Risky 

projects come to account for a larger share of the portfolio, thereby driving up the 

average rate. 

 

When information is shared, lenders are able to better discern an individual’s risk profile, 

and by being able to screen away more risky borrowers, they can improve the 

performance of the portfolio and extend lower rates to less risky borrowers who would 

                                                 
24
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not have borrowed otherwise.  Moreover, with more accurate discernment, lenders are 

able to price loans more at the individuals risk profile and less so at the portfolio average. 

 

The three figures below illustrate the dynamic.  The first represents a case hypothetically, 

in order to illustrate the dynamics by which interests rates can decline with information 

sharing.  The second illustrates the empirical example of the distribution of credit card 

interest rates in the United States, as information sharing spread.  The third depicts the 

spread between prevailing 30-year mortgage rates and the prevailing rate on US Treasury 

bills.  (To the extent that the spread is accounted for in part by a risk premium, changes in 

the spread imply changes in the riskiness of the loan.) 

 

 

 

 

 

Figure 1: The Distribution of Borrowers by Interest Rates Under Information 

Sharing Regimes 

 

Curve A represents a distribution of consumers in a market for loans with limited 

information sharing by interest rates.  Curve C represents the distribution of all potential 

borrowers according to the interest rates that would obtain under full information about 

their risk profiles.  i represents the mean interest rate that would obtain in a lending 

market with no information asymmetries. In such a market, a lender can charge a 

consumer an interest rate that best reflects the risk involved in lending to that specific 

consumer. Curve A, the actual market in our hypothetical example, has an associated 

mean interest rate of i** > i. The distribution of borrowers is skewed relative to that of 

the potential market for two reasons. The first is a problem of ―adverse selection,‖ where 

high-risk borrowers find the loans relatively cheap, and low-risk borrowers find them too 

expensive for their risk profiles.  The latter leave the market and more of the former 

enter.  The second is a problem of moral hazard, where some borrowers will engage in 

high-risk investments in order to obtain a reasonable return given the high cost of capital. 
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In either case, the curve shifts rightward.  Moreover, without sufficient information on 

consumers, each are charged interest rates closer to the average, thereby leading the 

lower-risk consumers to subsidize the higher-risk ones.  Curve B represents what happens 

with more information. The curve ―flattens‖ with the distribution of interest rates 

increasingly resembling the distribution of risk in a society.  Lower-risk borrowers are 

brought into the market and many higher-risk ones are priced out.  The average interest 

rate falls (i*). 

 

These dynamics are not purely theoretical.  To the extent that interest rate decisions 

reflect the risk associated with lending, the simulations above provide strong empirical 

reasons to believe that rates will fall.  If there are sufficient competitive pressures, interest 

rates will be driven down (controlling for a lender’s risk appetite and target market share) 

as default rates are driven down.   

 

The following figure illustrates the distribution of credit card interest rates in the US in 

1990, before the advent of truly extensive information sharing systems as enabled by the 

information revolution, and after the revolution in 2002.   

 

Figure 2: Distribution of US Credit Card Interest Rates, 1990 and 2002
25

 

 

Figure 2 shows a radical shift in the way interest rates on credit cards have come to be 

distributed.  Although over the period shown the prime rate in the US fell from 10% to 

4.75%, there appears to be an even greater reduction and spreading out of interest rates.  

Risk-based pricing, based on consumers’ risk profiles as determined from credit reports, 

altered the price of credit for many Americans, allowing for more nuanced pricing, 

according to narrower risk profiles.    

 

3.3. Lowers Poverty and Improves the Distribution of Income 
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The above suggests that a well-functioning financial system that efficiently allocates 

savings toward investment can facilitate growth. Perhaps the more interesting inference is 

the question of the distributional consequences of greater lending.  Above it was also 

shown that lending as enabled by full-file reporting disproportionately increases access 

the credit among women, minorities and low-income groups.  While the macro-effect of 

credit reporting on poverty and income distribution have not been directly measured, the 

effects of greater lending on these aspects of economic life have.   

 

There are two competing theories of the consequences of greater lending on income 

inequality.  One suggests that the financial sector will disproportionately benefit the rich, 

as they are in a better position to access credit, particularly in early stages of economic 

development when only the rich can truly afford credit.  The other suggests that it will 

disproportionately benefit the poor (to the extent that information and transaction costs 

are sufficiently low). Constraints in the allocation of credit, as witnessed in situations of 

poor credit information, hurt the poor relatively more and increase inequality by 

hindering the flow of capital to those poor individuals who are likely to have investments 

with high expected returns.  By reducing credit constraints, credit reporting can be 

expected to reduce relative and absolute poverty and reduce income inequality, according 

to these frameworks. 

 

There is a thorough statistical examination of the impacts of greater private sector 

borrowing on (i) income inequality; (ii) relative poverty; and (iii) absolute poverty 

conducted by Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, and Ross Levine.
26

  To do so, they 

measure the effect of greater private sector lending on (i) the Gini coefficient
27

, (ii) the 

income share of the poorest quintile to total national income, and (iii) the share of the 

population that lives on less than US$1 per day.   

 

Controlling for factors such as education, inflation, and trade, Beck and his co-authors 

found that greater private sector lending: 

- lowers the growth of the Gini coefficient. 

- lowers the growth of the percentage of the population living under $1 per day. 

- increases the growth of the lowest (poorest) quintile’s income share. 

 

To understand the magnitudes of the effects suggested by the estimations, Beck, 

Demirgüç-Kunt, and Levine offer a comparison of Brazil and Canada.  Brazil had a 

private sector lending level of 33% of GDP for the observation period compared to 

Canada’s 63%.  
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―Had Brazil had the same level of Private Credit [measured as the logarithm of 

private sector claims in banks] as Canada over the period 1961 to 2000, the 

income share of the lowest income quintile would have fallen only by 0.1% every 

year rather than the actual 0.6%, which would have resulted in an income share of 

3% for the lowest income quintile rather than the actual 2.4% in 2000.‖28 

 

That is, the income share of the bottom quintile may have been 25% greater with such 

increased levels of private credit.  And if overall economic growth were positively 

affected by the increased private credit, then the actual income for this quintile would 

have been more than 25% greater.  

 

Beck, Demirgüç-Kunt, and Levine provide reasons to believe that much of the unequal 

distribution is accounted for by an unequal access to credit. The research into credit 

reporting suggests that there are strong reasons to believe that unequal access to credit is 

shaped by variations in credit reporting. The simulations using US credit files showed 

that low-income groups witness disproportionately greater increases in access to credit 

than other income groups.  Full-file, comprehensive credit reporting appears in several 

measures to result in a more equal access to credit through the removal of information 

barriers, and thereby promises to improve inequality and the distribution of income 

through the efficient allocation of credit.  

 

4. IMPLICATIONS FOR REGULATION AND POLICY FRAMEWORKS 

 

Consumer financial information sharing implicates issues concerning the efficiency of 

credit markets, financial inclusion, and personal privacy.  As such, variations in the 

structure consumer financial information sharing and the role of consumers in the system 

are of great concern for regulators. Moreover, the regulation of each of these issues has 

consequences for the operations of the other spheres of impact. It is for this reason that 

these three issue areas cannot be easily separated. 

 

While there is no ―one size fits all‖ approach to regulation—factors such as the structure 

of the banking system, regulatory enforcement capacity, social norms regarding privacy, 

the shape of the contracting regime all must be taken into account—there are common 

concerns and some common lessons.  While various legislative considerations must be 

taken into account according to the country in which the credit bureau is operating, 

certain aspects of regulatory framework are essential, such as provisions for equal 

treatment of all data providers, as well as stipulations for data expiration.  Regulation 

must address consumer protection, privacy, data protection, and credit granting and 

consumer credit regulations. The basic principles outlined in the OECD’s Guidelines on 

the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data have provided the 

framework for these regulation.
29
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The set of laws that regulate credit bureaus is shaped in large part by the economic 

environment of each specific country.  What defines the operational space for credit 

bureaus, how consumers are protected, how the lending industries are safeguarded, and 

how these laws are enforced will vary considerably according to norms, the prevailing 

network of contracts, and the regulatory and enforcement capacity of a state.  With that 

said, there are two basic strategies that have been successful in regulating consumer 

financial information sharing.  Some countries, such as several EU member states, have 

opted to use all-encompassing data protection laws to define credit bureau operation.   

These laws oversee not only the parameters of operation for credit bureaus, but also for 

broad categories of data management and information sharing.  Other countries opt to 

specify regulatory laws uniquely for credit bureaus and for the sharing of consumer 

financial information for credit decisioning and other limited purposes.  Both legislative 

approaches address the following: 

 

 equal treatment of financial and non-financial industries that report; 

 protection of consumer rights, ensuring that the data that is collected is not 

abused, and that data and information is shared through a regulated process; 

 maintenance of integrity of information privacy, including limited and regulated 

access to consumer information; 

 management of information sharing, which may include incorporating a 

regulation that requires the borrower to consent to both information collecting and 

access to credit reports; 

 data expiration regulation; 

 provisions for the sharing of both positive and negative information; 

 consumer protection, including individual rights to access personal information, 

and a system that addresses and rectifies consumer disputes; and 

 inclusion of financial, governance, and security standards for credit bureaus. 

 

How each of these operational factors is addressed will vary by economy, but these 

factors must be addressed in legal and regulatory frameworks.  The frameworks must 

address three dimensions of the system: (i) the rules by which data is collected stored and 

shared; (ii) the rights of consumers to review, dispute and correct their data; and (iii) the 

ownership of the data itself. Each of these policy issues implicates efficiency in lending, 

financial inclusion, and privacy. 

 

 

 

 

 

4.1. Information Collection, Storage and Sharing Rules 

 

                                                                                                                                                 

Data.‖ 1980.  

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html#p

art2 
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The collection of information should be standardized across financial and non-financial 

institutions such that all information is collected and processed without prejudice of its 

source.  The U.S. Fair Credit Reporting Act, for example, stipulates the categories of data 

that may be collected and shared, requirements for the quality of data that is collected, 

statutes for fair and equal treatment of consumers, and the institutions that may provide 

data. Information that is used for credit decisioning and maintenance purposes must be 

treated in the same manner, whether it comes from a financial or non-financial 

institution.
30

  Treating all information sources equally allows for the equal treatment of 

consumer populations. 

 

Legislation must stipulate data expiration regulations.  A major function of the credit 

bureau is to provide a historical picture of a consumer’s likely financial behavior such 

that a potential lender may assess consumer risk.  Given this function, the credit bureau 

must maintain data that appropriately discloses the information needed to assess this risk. 

Equally, it is important not to expunge data prematurely.  Data must describe the current 

financial behavior of a consumer.  If, for example, information is expunged from a 

consumer’s record immediately upon repayment of a loan, the financial habits of this 

consumer are not exposed to new potential lenders.  Any adverse information regarding 

the repayment of the loan is lost.  Storing the information after the debt has been repaid is 

valuable to potential lenders as it allows for a more accurate prediction of a consumer’s 

behavior.  

 

Information sharing must be regulated from two fronts.  First, the sharing of information 

must protect the privacy of consumers.  Specific institutions will be authorized within the 

legal framework to access consumer information.  If strict regulation of this standard is 

not enforced, consumers will not trust the credit bureau system and the credit bureau will 

fail.  It is the onus of the bureau to prove to consumers and institutions that they can 

provide appropriate information security.  Legal frameworks should require borrower 

consent for institutions to access their credit information. Second, the sharing of both 

positive and negative information must be regulated and restricted to very narrow 

purposes.   Failure to specify the limits of this use cannot only violate privacy, but can 

also distort the market for lending.   

 

Every credit system has its own set of laws that define data subject rights, and the 

afforded rights differ depending on political situation and framework of the existing 

credit system.  (For a list of these rights, see the Appendix.)  

 

4.2. Rules on Dispute/Verification 

 

Consumer disputes systems are a key component of data quality, as consumers are one 

key interface in the identification of data errors. It should be noted that data errors have a 

substantial negative effect on the prediction of models and scorecards for obvious 

                                                 
30

 The Fair Credit Reporting Act represents the first comprehensive regulation of credit 

information sharing to be based on OECD Fair Information Principles anywhere in the 

world. 
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reasons.  Systems that have data quality improvements see significant improvements in 

the predictive power of scoring models.  It is more or less obvious that accurate data 

leads to better predictions, and incorrect data leads to inaccurate predictions: the 

associated phrase ―garbage in, garbage out‖ is telling. The relevance of the connection is 

that consumer rights strongly implicate the efficiency of the lending system.  The better a 

system of consumer access, dispute, and redress, the more efficient the lending system.  

While there are no systematic studies of how much a model’s performance can improve 

with data quality improvements (as the value would vary from place to place, model to 

model, and quality metric to quality metric), interviews with modelers and credit bureaus 

suggest that the improvements are significant when data quality problems are significant. 

 

Rules for dispute and verification of consumer data files are based on the data subject 

right to personal data, whereby a consumer has the right to know the personal 

information that an institution maintains, as well as the right to know with whom that 

information has been shared.  As previously discussed, data subject rights must also 

include the right of grievance:  a consumer may contest the information in their credit file 

and be provided with an appropriate venue for correction.  Additionally, the legislative 

framework must provide for authentication of information.  The legislative framework 

should provide for four basic phases of grievance resolution: 

  

 Personal Information: A consumer requests documentation of the data about them 

held by an institution (right to personal data). 

o Credit bureaus must be structured such that they can immediately release 

information to consumers. 

o All information in the consumer file must be released, including the stored 

information and a list of those that have been provided with the 

consumer’s information. 

 Receipt of Grievance: A consumer contests the information in their file (right of 

grievance). 

o Credit bureaus should have a streamlined system to receive complaints 

and  consumers must have easy access to customer service. 

o Each consumer complaint should be assigned a case and framework for 

the resolution of each case should be in place. 

 Authentication of Grievance:  The credit bureau must have a system to verify the 

authenticity of the dispute. 

 Grievance Resolution: Credit bureaus must respond to each consumer case. 

o Credit bureaus must contact consumers individually to notify them of the 

result of their case. 

o Credit bureaus may provide for a system of appeals in the case that the 

consumer refutes the resolution.  

 

Regulatory oversight is essential for the operation of a credit bureau.  Enforcement of the 

credit bureau framework and function allows the bureau to earn the trust of institutions 

and consumers such that they participate in the credit system and thus the bureau can 

provide the lenders the information needed to assess risk.  Two basic strategies of 

enforcement have emerged:  (1) self-regulation; and (2) regulation by supervisory body.   
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In the case of self-regulation, the credit bureau legislative framework will provide for 

regulation.  This provides regulation limited to processing complaints, issuing clarifying 

statements, and filing suits.   

 

4.3. The Ownership of Data 

While there have been extensive examinations of the impact of public bureaus in 

comparison to private bureaus on lending and loan performance, there has been little 

attention paid to variations in the ownership of the data. Whether the data is owned by the 

data furnishers (from who the data is managed by the credit bureau) or whether the data is 

owned by the bureau makes a difference in how the data is used.  

It should be noted that the ownership of the data is usually not clarified in regulation but 

rather in contracts between the data manager or data cooperative and the data furnisher.  

For understandable reasons, data providers will place restrictions on the use of their data.  

Reciprocity—meaning that a user of data must also provide data—is a common condition 

to prevent free riding (when a lender/data source gets data from others without giving 

data or participating in the system).   

Data ownership by bureaus practically means that all uses of the data that are not 

prohibited by law or contract are allowed.  Data ownership by data users means that all 

uses of the data that are permitted by law but not specified in contract are not permitted 

until the permission of data providers is secured. 

The ownership structure of the bureau often dictates the extent to which it is a closed 

network or an open one.  It was noted above that information sharing systems for credit 

data give rise to network externalities and that networks can be associated with anti-

competitive behavior.  The question is whether the ownership structure and operating 

rules allows equal access to data and does not disallow legal uses that would assist 

competition. For example, it is not simply that lenders can access data for risk assessment 

on a client, but that new legal uses are not hindered.  

 

 

5. CONCLUSION:   

 

In summary, the research paints a fairly consistent set of lessons.   

 

 The sharing of positive data significantly increases credit access while reducing the 

share of non-performing loans in a portfolio. 

 The addition of positive data significantly increases access to credit by 

underprivileged social segments such as lower income households, racial/ethnic 

minorities, women, and the young. 

 The broadening of the base of data furnishers to financial institutions beyond banks 
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also significantly increases credit access while reducing the share of non-performing 

loans in a portfolio. 

 The broadening of the base of data furnishers to comprise other service providers to 

whom consumers have regular obligations (i.e., utility, telecom, rental) also 

significantly increases credit access, especially for financial excluded segments, while 

reducing the share of non-performing loans in a portfolio. 

 

A wide body of scholarly literature that examines information sharing, finance and 

growth, and finance and equality is consistent in these conclusions. Efficiency and equity 

in access to credit are brought about when "good risks," who are denied credit because 

they were thought to be "bad risks," are extended credit.  Concomitantly, bad risks, who 

are given credit because they were thought to be good risks, are denied credit or are no 

longer subsidized by lower-risk individuals.  In the aggregate, lending is increased, 

leading to greater economic growth, rising productivity and greater stocks of capital.  

Average interest rates drop. Poverty and income inequality are alleviated.   

 

The consistent results do provide policy makers a guide for understanding what may be 

the costs of certain consumer data regulations, but also provide guides for considering 

how consumer data protections should be structured so that economic value need not be 

lost.   

 

As these results have held across many studies and in the experience many economies, 

there are efforts to promoted credit information sharing standards in a few forums.  The 

International Finance Corporation is leading efforts in association with the Bank for 

International Settlements to develop financial information sharing standards.  PERC is 

working with APEC to develop regional standards for credit reporting.   Given the 

difference that a well-structured financial information sharing system can make in the 

well-being of the lives of consumers, the development, reform, and implementation of 

full-file, comprehensive reporting systems has become a key component of a well-

developed financial infrastructure. 

 

 

APPENDIX:  DATA SUBJECT RIGHTS 

 

Regulations must cover the following data subject rights: 

 

 Right to personal data:  Consumers have the right to knowledge of all personal 

data maintained by an institution, as well as to whom the information in their file 

has been disclosed (UK, US, EU, Japan); 

 Right to Third Party Notification: Consumers have the right to be notified of all 

third parties who have received subject data information, including information 

about rectification, deletion, or blocking of data (EU); 

o This right does not apply if it is a disproportionate effort for the data 

controller;  

 Right to data controllers:  Consumers should have the right to have their file 



 

 

 32 

examined by a data controller, such that any final decisions made about their file 

is not an entirely automated decision, but is also monitored by a data controller 

(UK); 

 A consumer is entitled to a free credit report if (US): 

o Adverse action is taken against the consumer based on information in the 

consumer’s credit report; 

o A consumer is the victim of identity theft; 

o A consumer’s file contains false information due to fraud; 

o A consumer is benefiting from public assistance; 

o A consumer is unemployed, but expects to be gainfully employed within 

60 days  

 Right to Object:  Consumers have the right to object to the processing of their 

personal data (some exceptions exist) (EU); 

 Right to Opt-out: Consumers have the right to limit or control the collection of 

personal information, data controllers must describe the intended use and 

handling of personal information (Japan) 

 Right to protected processing: Consumers have the right to have their data 

protected from any adverse processes and be protected from use for direct 

marketing (UK, EU), or, consumers may limit the number of prescreened offers 

of credit or insurance and all prescreened applications must be accompanied with 

toll free numbers by which the consumer may cancel their participation (US); 

 Right to compensation:  Consumers have the right to compensation should the use 

of their data by a data controller cause them damage (UK), or, consumers have the 

right to seek damages if federal law (specifically the FCRA) is violated during the 

handling of consumer information (US); 

 Right of grievance:  Consumers have the right to examine the information in their 

file, and have the right to a system that helps them to correct inaccurate data (UK, 

US, EU, Japan); 

 Right to correction of inaccurate data: A credit bureau is responsible for 

correcting information in a consumer credit file that has been proven to be false 

(UK, US, EU); 

 Right to oversight: Consumers have the right to request oversight of the data 

subject to ensure that the legislation is appropriately implemented and followed. 

 Data expiration rights: Credit bureaus may not report outdated negative 

information (US); 

 Right to Erasure: A consumer has the right to have personal data erased in cases 

of unlawful processing of data (EU); 

 Additional rights for identity theft victim and active duty military personnel: 

consumers who fall into this category are subject to additional data subject rights 

such as the right to ―freeze" their file, and prevent access by anyone until the 

freeze is removed at the request of the data subject (US). 
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  13נספח 

פאור ורמי אדוט "גילוי -דוד לוי

דעת ציבורי למען אשראי צודק: 

המאגר הפיננסי הנדון בוועדת 

הכלכלה פוגעני יותר מהמאגר 

  הביומטרי"

  

   



 

 

 

 

 יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"שהמרכ

 

 
6106במרץ  6  

  למען אשראי צודק גילוי דעת ציבורי

 פוגעני יותר מהמאגר הביומטריבוועדת הכלכלה  ןהנדוהמאגר הפיננסי 

 

  חוסר הכבוד לערכי חירות וכבוד האדם כפי שהתגלו בחקיקת המאגר הביומטרי חוזרים

 ובגדול יותר עם הצעדים להקמת המאגר הפיננסי בבנק ישראל.

 

 ביומטרי, יש חלופות דמוקרטיות ויעילות יותר מאשר מודל המאגר כמו בעניין המאגר ה

 הפיננסי אבל חלופות אלו אינן נבחנות. 

 

  חוק נתוני אשראי לא יביא להוזלת הריבית אלא להדרה, תיוג ומשטור של אזרחי מדינת

 ישראל.

 

 פרטי בנושא מסחור  אפול-מודל התחרות המובלע בתוך חוק נתוני אשראי מייצר דו 

 ומונופול ממשלתי ברמת איסוף הנתונים.  נוסחת הדירוגע ובנושא המיד

 

  מודל התחרות המיוצר בתוך חוק נתוני אשראי סוטה מהותית מעקרונות התחרות כפי

 שנבנו בשוק הטלקומוניקציה. 

 

   בשוק הטלקומוניקציה נבנה סטנדרט של קישוריות ונידות מידע המשאיר את מספר

לו לניד אותו כרצונו. לעומת זאת בחוק נתוני אשראי הטלפון בידי האזרח ומאפשר 

 פקטו לשתי חברות פרטיות העושות במידע כרצונן. -מולאם המידע מהאזרח ומועבר דה

 

  ישנה אלטרנטיבה למאגר הפיננסי קביעת הסדר נידות מידע בין בנקים ונותני אשראי לפי

ה ייבנה סטנדרט זיהוי דירוג אשראי. בהסדר כז הלקוח וללא צורך במאגר ובקרטל בקשת

 לחשבון הבנק ולמידע הנתון בו. סטנדרט זה יבטיח נידות מידע.

 

אנחנו מציעים מספר חשבון בנק ששייך לאזרח ואתו יוכל לנוע מבנק לבנק,  מספר כרטיס 

אשראי ששייך לאזרח ואתו יוכל לנוע מחברה לחברה וסטנדרט ונוהל ברורים המחייבים 

האשראי להעביר את  הידע בניהם לפי דרישת הלקוח את הבנקים וחברות כרטיסי 

 בדומה למשטרי קישוריות ונידות מספרים בטלקומוניקציה.

 

  תבטיח יותר תחרות ופחות  -סטנדרט נידות מידע  –האלטרנטיבה המוצעת על ידנו

ריבית.  כל זה בלי לבנות מאגר פיננסי ובלי להשתמש בדירוגים בלתי שקופים ובלתי 

 פקטו על המידע.-פול דהוזרח על ידי חברות הנהנות ממונאחראיים של הא

 

  .האלטרנטיבה המוצעת על ידנו תאפשר הצעת האוצר מכוונת לתחרות באשראי בלבד

 על האשראי לציבור.העמלות ועל חסכונות הציבור, ל על משולשת: תחרות
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 , שמרו על כבודו וחירותוהחזירו הבעלות על המידע לאזרח
 

קדמת הקמת יכה לדון בהצעת החוק הממשלתית נתוני אשראי. הצעת החוק מועדת הכלכלה ממש

מאגר נתוני אשראי על אזרחי מדינת ישראל בהובלת בנק ישראל. המהלך מלאים נתונים פיננסיים 

לטובת הורדת הסיכונים של הגופים  . כל זהשל אזרחי ישראל ואז מפריט אותם לחברות מסחריות

נזכיר את מהות הצעת החוק והמתווה   העשירונים העליונים.  המלווים והורדת הריבית לשני

ללא קשר , למאגר ממשלתי תנו יזרוםימידע אישי וחושפני על כל אחד ואחת מא :העולה ממנה

היא שכן כל תכליתו , . המאגר אמנם ממשלתי, אך עובדה זו לא תגן עלינולהסכמתנו המוקדמת

ונים אישיים כדי לחשב לפיהם את דירוג לקבל נת מסחריותלהציע לחברות דירוג אשראי 

ידי חברות הדירוג לבנקים. -. הדירוג יימכר עלשקופים ינםאשפי קריטריונים -להאשראי שלנו ע

ם בין חברות יפרקטיקות דירוג ותשלום כאלה עמדו במרכז הביקורת על הקשרים הכספיבעולם, 

פיננסי בארה"ב ובאירופה. ואשר היו בין הגורמים החשובים למשבר ה ,הדירוג ללקוחותיהן

ישמש בסופו של תהליך להצעת הלוואות ומוצרי אשראי אחרים בתמחור כביכול  הדירוג

הצעת הדירוג  .לאות מתה היא תהפוךהחוק פי -עלהסכמתנו, אך לכאורה קטיבי. כאן נדרשת יאוב

 שכן המחיר לסירוב יהיה כבד. ,תהיה "הצעה שאי אפשר לסרב לה"

 

ירות עמדה בנושא. ירסם שני ניפבמכון ון ליר ש יעקב חזן "ודמוקרטיה עהמרכז לצדק חברתי 

דוגמא שגויה שהינה את המציאות בארה"ב  מנתחהשני לעומק את המתווה המוצע ון בוח דאחה

מביא להורדת ריבית,  ומסקנת הניתוח ההשוואתי היא שדירוג האשראי בארה"ב אינ .והרסנית

לדירוג ותיוג  יב את השימוש במידעבל מרחא ,ביותיובצמצום השוק האפור וברי ךכרו ואינ

אחראית. המערכת הפיננסית בישראל -אזרחים ומסייע להרחיב את תרבות הצריכה הלא

 .ארצות הבריתבהשוואה ליותר מבחינה חברתית וכלכלית טוב מתפקדת 

 

אשראי צודק הוא אשראי הניתן ללא אפליה. אשראי הניתן למי שיכול להשתמש בו בצורה 

קונסטרוקטיבית, במחיר הוגן ובמשא ומתן בין שני צדדים שיש להם עוצמה שווה או דומה.  אחת 

הדרכים הנתונות בידי המדינה לקידום אשראי צודק הוא קידום תחרות בשוק האשראי. חוק 

נתוני אשראי מתיימר לעשות בדיוק זאת אבל בפועל פועל לרעת הצרכן ועשוי להגדיל הן את 

ן את השימוש הלא מושכל באשראי.  מדובר במהלך פוגעני. מעשה תמוה. חוק הריבית במשק וה

נתוני אשראי  יוצר מאגר נתונים פיננסיים של כולנו ולוקח מאתנו את השליטה על המידע. 

התקדים המסוכן של המאגר הביומטרי מתרחב ושוב ללא צורך.  החוק מציע להעביר את הנתונים 

תנו )על פי התנהלותנו בעבר בלבד וללא נתונים על מצבנו הנוכחי לחברות מידע עסקיות שידרגו או

ו/או חוסננו הפיננסי( באמצעות אלגוריתם שאינו שקוף ושאינו בשליטתנו. בכך הוא הופך אותנו 

 הסדר שוק האשראי שקופים ומוחלשים בפני הבנקים ומלווים אחרים.  

 

טיותו, מתייגים אותו בקריטריונים הסדרי חוק נתוני אשראי מחלישים את האזרח, פוגעים בפר

לא ברורים וכל זה כדי לצמצם את הסיכון למלווים. אין זה מתפקידה של הממשלה לדאוג 

לבנקים ולמלווים אחרים. היא צריכה לדאוג למשקי הביית כך שיקבלו אשראי במחיר צודק. 
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משטר גביה משקי הבית הישראליים מחזירים חובותיהם ובמידה ואינם עושים זאת נתונים ל

 דרקוני.

 

הורדת מחיר האשראי לאזרח היא מטרה ראויה. הדרך שבה בחר האוצר לקדם אותה היא  

 פוגענית ובלתי אפקטיבית. מעשה חלם לתפארה. 

 

 כאמור יש אלטרנטיבה למאגר אשראי, לפגיעה בפרטיות ולדואפול הדירוג והתיוג שהחוק מקדם. 

 

אפקטיבית יותר. ניוד מידע פיננסי דומה לניוד מספרי   האלטרנטיבה הזאת היא גם זולה יותר וגם

טלפון. לקחי משטרי ניוד מספרים בטלפון יכולים להוות דוגמא אפקטיבית להצלחת תחרות 

ניוד וקישוריות.  סוד ההצלחה בתחום הטלקומוניקציה היה הסדר אשר -המבוססת על משטרי

י הסתמכות על מאגר מספרי טלפון עיגן את הבעלות על מספר הטלפון בידי האזרח כל זה בל

לאומי. במקום שמספר הטלפון יהיה רכוש של משרד התקשורת או של חברת התקשורת הוא הפך 

 למספר ששייך לאזרח. האזרח יכול לעבור עם המספר שלו מחברה לחברה. 

 

לא את הזכות למספר וגם לא מאגר של חברת התקשורת וגם משרד התקשורת אינו שומרת בידיה 

מספרי טלפון של כל אזרחי ישראל. כמו כתובת דואל, שיחות טלפון יכולות למצוא את מענן בלי 

מאגר אחד וריכוזי. מדוע מקדם האוצר ובנק ישראל משטר איסוף, דירוג ומסחור נתונים הבנוי על 

אחרות? מדוע הם מחכים את  מאגר ריכוזי ולאומי ?  מדוע לא יפעל כמו מדינות מתוקנות

 עקרונות המאגר הביומטרי?

 

משונה הדבר שבתחום הבנקאות מקדם האוצר משטר תחרות שונה לחלוטין בהגיונו מאשר 

בתחום התקשורת.  האוצר פשוט ויתר על העצמת האזרח באמצעות העברת המידע הפיננסי 

יסקי.  כל זה באמצעות חוק לבעלותו ופועל להלאמת המידע מידי האזרחים והפרטתו לדואפול ע

נתוני אשראי היוצר מאגר נתוני אשראי לאומי היררכי ומיושן. מאגר המעניק לחברות עסקיות 

גישה למידע פרטי בצורה שפוגעת בזכויות יסוד ואינטרסים של הצרכנים. מאגר שבנוי לשם 

נות הציבור. קידום על תחרות בתחום האשראי בלבד ולא על תחרות על עמלות הבנקים ועל חסכו

אם בתחום התקשורת קידם האוצר משטר של נידות מספרים שמעביר את הבעלות על המספר 

לצרכן, בתחום הפיננסי מקדם האוצר משטר של נידות מידע המפקיע מידי האזרח את הבעלות על 

המידע שלו. המשמעות הרת אסון הן מבחינה דמוקרטית, הן מבחינה של זכויות צרכן והן 

כולת להוריד את הריבית לאשראי צרכני. זוהי החמצת הזדמנות ליצור סטנדרט מידע בהתייחס לי

שגם ישמש להורדת מחירי עמלות הבנקים ולקידום תחרות על חסכונות הציבור.  מבחינה 

הדמוקרטית נפגעות זכויות יסוד של פרטיות, מוקם מאגר מידע אובליגטורי בפועל שעצם קיומו 

בפועל ובכוח נכפה על אזרחי ישראל עוד מאגר נתונים המעצים את מהווה מטרה לפשעי סייבר ו

התהליכים והמגמות שנחשפו במאגר הביומטרי. מבחינת חלוקתית ושוויון המאגר יוצר מהלך 

דירוג שהופך את האזרחים לשקופים אל מול  המלווים. הצעד הזה פוגע באינטרסים הצרכני, 

י הגיון חברתי. המנגנון הזה לא רק שמבטיח העלאת מדרג, מתייג וממשמע בלי הגיון תחרותי ובל

ריבית אלא גם מבטיח הרחבת תרבות החיים על אשראי.  יותר אשראי בלי ירידת מחירו ותוך כדי 

 נטישה של ערכים של חיסכון וצמצום הפגיעות הפיננסית של אזרחי ישראל. 
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ן מיושן, היררכי וריכוזי. לא ברור מדוע נבחר מנגנושתיקה. סביב האבסורד הזה נרקם קשר של 

מנגנון אשר מוציא את השליטה על המידע מידי האזרח ואינו מקדם הורדת ריבית אלא הרחבת 

שוק האשראי. כל זה כאשר יש מנגנון אלטרנטיבי שהוא זול ופשוט הרבה יותר למשק המדינה 

 מהמנגנון שעליו בנוי חוק נתוני אשראי הנוכחי.

 

אנחנו מציעים בעלות של האזרח על המידע שלו. המידע ומספר  כמו במקרה של נידות מספרים 

החשבון הבנקאי יהיה בחזקת ושליטת האזרח. ברצונו יוכל להעביר המספר מידי כל בנק או ספק 

שירות לידי כל ספק אחר. במנגנון כזה יוכל לבקש האזרח ישירות או באמצעות ספק האשראי 

חלק או מכל ספקי האשראי שאיתם עבד בעבר. שאיליו הוא פונה להעביר את המידע עליו מ

יועבר המידע. כאן, כמו במקרה של  –השפה שבה  –תפקיד המדינה יהיה לספק את הסטנדרט 

נידות מספרים הבעלות על הנכס )מספר, מידע( תהייה בידיו של האזרח. הצרכן זה שמבקש ויוזם 

שלנו בבנק ומספר כרטיס  את העברת המידע והוא הבעלים על השימוש במידע. מספר החשבון

האשראי יעברו וינוידו כמו מספרי הטלפון שלנו. כמו במקרה של  נידות מספרים כך גם במקרה 

הזה אין מאגר מידע לאומי. אין גם צורך בטיפוח חברות דירוג )דואפול לשכות אשראי( שגוזרות 

 עמלה מיותרת על חשבון הצרכן. 

 

 איך זה יעבודנידות חשבונות: 

 נידות חשבונות וק נתוני אשראיהצעת ח 

 רגולטור וקובע סטנדרטים מתפעלת ההסדר תפקיד המדינה

 כן. מאגר מדינתי

 בבנק ישראל. יקר, פגיע, בעייתי

 לא. 

 במקום מאגר תקן והסדר חלוקת מספרים

 מבוזרת בידי בנק ישראל קישוריות מידע

בעלות ושליטה על 

 מספרי חשבון הבנק

 זרחבידי  הא בידי הבנקים

בעלות ושליטה על 

מספרי חשבון 

כרטיסי האשראי 

 וכספומטים

בידי הבנקים וחברות כרטיסי 

 האשראי

 בידי האזרח

בעלות ושליטה על 

 פנקסי הצ'קים

 בידי האזרח בידי הבנקים

בעלות ושליטה על 

 המידע

 נשארת בידי הלקוח מופקעת מידי הלקוח

 

 

 

מהעסקים סוברים  01%מהלקוחות ו  53% מחקר של סוכנות רגולטורית בבריטניה מצא  ש

שנידות מספרי חשבון בנק יגדילו את הנטיה שלהם לעבור למתחרים זולים יותר. בנקים וחברות 

אשראי מתנגדים כמובן. יש להם סיבה טובה להעדיף את חוק נתוני אשראי הנוכחי ולהתנגד 

 לנידות מספרי חשבון בנק, צ'קים ומספרי כרטיסי אשראי.  
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ון נידות מידע פיננסי מבוסס לקוח מחזיר ללקוח את הבעלות על המידע שלו ומעצים את מנגנ 

יכולתו להשתמש במידע כדי להשיג עסקת אשראי מוצלחת.  מדוע בחר האוצר לפעול לקידום 

מנגנון היררכי, ריכוזי, מדינתי ושאינו צרכני במקרה של השוק הפיננסי בעוד שעשה את הדבר 

בבנק ישראל ובאוצר? מדוע מקדם משרד המשפטים את  למי דואגים  ת ?הנכון בתחום התקשור

מאז המאגר הביומטרי? מדוע נבנה מאגר היררכי וכפיתי אחד  ממפגעי הפרטיות הגדולים ביותר 

בסגנון טוטליטרי וכיצד נותנים לו יד חברי כנסת המגדירים את עצמם ליברלים, בעד הצרכנים 

זבז כסף על מאגרי מידע ממשלתיים ולהרחיב את הפיקוח ובעד השכבות החלשות?  במקום לב

 ההיררכי צריכה המדינה לקדם סטנדרט ניוד זול. 

 

את המאגר הפיננסי יש לבטל לא רק בגלל שיש פתרונות זולים, אפקטיביים ודמוקרטיים יותר 

ג האוכלוסייה.  במקום להעביר את המידע לבנקים ולחברות דירו אלא גם בגלל שהוא פוגע ברוב

 ומסחור מידע יש לשמר את הבעלות על המידע בידי הציבור.

 

 בכבוד רב, 

 פאור,-דוד לוי 'פרופ

 ראש בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית

 מכון ון לירמרכז חזן בוחוקר ב

 

 רמי אדוט, 

 שינוי מדיניות, מרכז חזן במכון ון ליר רכז 
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 שאלת המדיניות וחשיבותה -מבוא .   1

 

בשנים  -האם הנהגת חוק שירות נתוני אשראי כפי שקיים בארה״ב ואירופה יגביר את התחרותיות בענף הבנקים 

האחרונות הולך וגובר המיקוד בשיח הכלכלי בישראל. עם פרוץ המחאה החברתית, הפכו נושאים הנוטים להיחשב 

 OECD -בכל בית ועל מרקע הטלוויזיה. עם הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון הכאפרוריים, לנושא שיחה מרכזי 

, גברה תחושת הביקורתיות כלפי המדיניות הכלכלית ודירוג 2010)הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי( במאי 

 2011איים. ב ישראל במדדים כלכליים. בשנים האחרונות עומד המגזר הפיננסי במוקד הדיון, ספציפית הגופים הבנק

, משרד האוצר 2015מונתה ״ועדת זקן״ בעקבות המלצות ״ועדת טרכטנברג״ בדבר הריכוזיות במערכת הבנקאים, וב 

בראשות השר משה כחלון ובנק ישראל, הקימו את הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים. שר האוצר 

חברתית והבטיח לטפל בין השאר במערכת הבנקאית  הנכנס, משה כחלון, נכנס לתפקיד על בסיס אג׳נדה כלכלית

כגון ולהביא רפורמות מבניות חדשות למערכת. בנוסף לקידום דירוג אשראי צרכני, מציע כחלון רפורמות נוספות 

הינו שהגדלת מספר הגופים הנותנים אשראי למגזר משקי  הרציונלהפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים כאשר 

הולמת לשמירה על כספי המפקידים והחוסכים, ועל  ים יגביר את התחרותיות. בנוסף לרגולציההבית ולעסקים הקטנ

יציבות המערכת הפיננסית, אנו לא רואים סתירה בין שמירה על יציבות הבנקים לבין הגברת התחרות במערכת 

ן בקרב הציבור, נדבך הבנקאית ואפילו להיפך, אנו סבורים כי מערכת הוגנת, תחרותית ומפותחת יותר תיצור אמו

חשוב ביציבותה של המערכת. בהתמקדותנו בחוק שירות נתוני אשראי צרכני, אנו נוכיח שהנהגת החוק בדומה למדינות 

מפותחות אחרות תביא לקיטון בעלויות גיוס הכסף במשק והגברת התחרותיות בענף הבנקאות ונותני האשראי. הקטנת 

 ת גבוהה יותר ויקל על משקי הבית.עלויות גיוס אשראי יביא לרווחה כולל
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 .  הקדמה2

 תקציר העבודה  1.2

השיתוף במידע האשראי בקרב המוסדות הפיננסיים בעל היסטוריה ארוכה. לשכת האשראי הראשונה שהוקמה הייתה 

ט שכן המידע בארה״ב. איסוף המידע שנעשה בעבר היה שונה ולא ״אידאלי״ כלפי האדם הפשו 19באמצע המאה ה

שנאסף היה מאוד תיאורטי ובנוי על הערכות סובייקטיביות בגלל חוסר יכולות טכנולוגיות, בשונה מהמצב היום. אמנם 

ניתן לאמור שפעולות לשכות האשראי בעבר ופעולות לשכות האשראי בהווה שונות לחלוטין, מטרתם הינה זהה, 

 סימטרית בשוק האשראי.-התגברות על אינפורמציה א

 

בתחום האשראי, בעית האינפורמציה האסימטרית נובעת מאי ודאות הנושה לגבי יכולת הלווה לפרוע את ההלוואה 

במלואה ובהתאם לתנאים המוסכמים.  הנושה אינו יכול להסתמך אך ורק על המידע שמספק לו הלווה טרם קבלת 

ב בכדי לקבל את רצונם בשוק האשראי, אך האשראי שכן יש צורך באימות המידע. ללווים יש תמריץ להציג מידע כוז

גם כאשר הלווים מציגים מידע אמיתי, הטעות הנפוצה ביותר בתחום האשראי הינה סיווג לקוחות מסוכנים כלקוחות 

 פחות מסוכנים וההיפך.

 

בנייר מדיניות זה נראה את ההבדלים הקיימים בתחום המידע האשראי בין ישראל, ארה״ב ואירופה, נסביר את 

עולות המשלימות שבוצעו בכלכלות שונות בכדי להטמיע את השימוש ולהגביר את כמות המידע הנאסף והנחשף, הפ

נציג שתי סימולציות משמעותיות שהוכיחו את ההשפעה הישירה של חשיפת מידע אשראי מלא על שיעור ריבית על 

ת הניתנות, נסביר את הסוגיות השונות ההלוואות ואת ההשפעה הישירה של ביטול חשיפת מידע מלא על כמות ההלוואו

העומדות בעת תמחור הריבית על הלוואה ובעיקר את חישוב פרמיית הסיכון, נתייחס לחשיבותה של יציבות המערכת 

הבנקאית וכיצד הרגולציות הנוקשות הנובעות מהצורך ליציבות הבנקים משפיעות גם הן על הריבית והדוחות הכספיים 

, לבסוף נוכיח בעזרת מחקר אמפירי מעמיק כיצד ביצוע רפורמות תומכות חשיפת מידע בשווקי של המוסדות הפיננסיים

 האשראי העולמיים הורידו את הריביות על ההלוואות בכל אחת ואחת מהמדינות שעברו שינוי.   
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 עיקרי ההמלצות:  1.1

לבצע במדינת ישראל בכדי להביא את שוק  ההמלצות שנציג בסוף הנייר מדיניות ממצות את מכלול התהליכים שיש

 האשראי לרמה התחרותית הנדרשת, להקלה במחירי האשראי, להגדלה בהיקפי האשראי וכמות הזכאים לאשראי.

את המטרות הללו ניתן יהיה להשיג תוך כדי יישום ההמלצות השונות החל מרמת המיקרו על ידי הגדרת חוקי 

, הנחיות מבוקרות על אופן איסוף וחשיפת המידע, שימוש באלגוריתמים שכבר כלפי מידע אשראי ספציפייםהתיישנות 

שינויים משפטיים  םיישוקיימים במדינות שונות על אופן קביעת וחישוב הדירוג האשראי ועד לרמת המאקרו באופן של 

דם וחירותו בישראל כך שניתן יהיה לחשוף מידע אשראי מלא לציבור בד בבד עם שמירה על חוק יסוד: כבוד הא

 וביצוע רפורמות משלימות בתחום הפיננסי בדומה לנעשה בעבר בתחום הסלולר.
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 .  רקע3

 סימטרית וסיכון מוסרי בשווקי האשראי.-לשכות האשראי הינן הפתרון המוסדי לבעיות האינפורמציה הא

לבנקים  -ק האשראי )נוצרת לפני ביצוע העסקה( ( בשוAsymmetric informationסימטרית )-בעית אינפורמציה א

המתחרים בבנק ראשי שם פרט כלשהו אין מידע אשראי קודם לגבי הלקוח המבקש את האשראי, הבנק המתחרה לא 

 מכיר את מוניטין החזר הלוואותיו ומצבו הפיננסי האמיתי של הלקוח ולכן קיימת הפרדה שלילית.

מתוארת באופן הבא: כאשר בנק נותן הלוואה ללקוח, הוא יודע הרבה פחות ( Adverse selectionהפרדה שלילית )

מאשר הלקוח באשר לטיב החזר הלוואותיו וכוונותיו, האם הוא יזם ״טוב״ או יזם ״רע״, האם ההשקעה מסוכנת או 

רעים״(, ולכן ההשקעה הינה בטוחה וכו׳. הבנק לא מסוגל להפריד ולשפוט על טיב הלקוחות )יזמים ״טובים״ או יזמים ״

ריבית המייצגת בתוכה את פרמיית  -יגבה משניהם ריבית אחידה שמהווה ממוצע של שני סוגי הריביות האפשריות 

הסיכון הגלומה בהשקעה המסוכנת יותר וריבית נמוכה יותר שמייצגת השקעה בטוחה. הריבית הממוצעת תהיה יקרה 

מהריבית המשוקללת, ותעודד את היזמים הרעים  ויירתעבים בשביל היזם הטוב וזולה עבור היזם הרע. היזמים הטו

 לקחת עוד הלוואות, שכן הבנק לא יודע להעריך נכונה את הסיכון לגביהם.

, כאשר יידע הבנק להעריך את הסיכונים הוא ישקלל ריביות חדשות המותאמות לסיכון שמביא Xלאחר תקופות זמן 

 על לקוחותיו. איתו כל יזם, משמע, לבנק יותר אינפורמציה 

( בשוק האשראי )נוצרת אחרי ביצוע העסקה( הינה מצב בו היזם כבר קיבל Moral Hazardסיכון מוסרי ) תבעיי

הלוואה ויש לו תמריץ לפעול באופן פחות אחראי עם הכסף ולקחת יותר סיכונים או אפילו לא לעמוד בתשלומי ההחזר 

 לקחת הלוואות נוספות מגורמים שונים. שכן אם אין מדיניות חשיפת מידע אשראי הוא יכול

לגבי פרופיל הסיכון של הלווה הפוטנציאלי ובאופן עקיף גורם  מדויקתשיתוף המידע האשראי נותן לנושה הערכה יותר 

לכך שהלווים יפעלו כשורה במה שנוגע להחזרי ההלוואות שכן אם לא יעמדו בתנאי הלוואותיהם, בעתיד, ימנעו מהם 

 י אשראי אחרים.קבלת אשראי מספק

כאשר יש שיתוף במידע האשראי ע״י לשכות האשראי השונות, יש שיפור באיכות ההלוואות, יש קיטון בסיכון המוסרי 

 סימטריות של המידע מה שמוביל לתוצאות הבאות:-ובא

 

 חסרי סיכון( ליזמישיעורי ריבית המותאמים באופן יותר יעיל לסוג היזם )למשל, ריבית נמוכה יותר  .1

 יותר נמוךעור ריבית ממוצע )כללי( שי .2

 גידול בסך ההלוואות במשק .3

 קיטון בשיעור כשלי החזר ההלוואות ופשיטות רגל .4

התוצאות הנ״ל תלויות כמובן במבנה לשכות האשראי והמידע אשר נאסף ומפורסם )איזה סוג מידע נאסף ולאילו 

אין מודל יחיד לשיתוף במידע האשראי והשוני בין מגזרים( מכיוון שיש שוני בין החוקים ומנהגים במדינות השונות, 

 המודלים יביא לתוצאות שונות לחלוטין.
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 1001חוק שירות נתוני אשראי,  -המצב היום   1.2

. החוק נועד להסדיר את האופן 2004בכנסת ונכנס לתוקף בשנת  2002חוק שירות נתוני אשראי, התקבל בשנת 

ית של אנשים פרטיים. מטרת החוק הייתה ברורה, שכלול שוק האשראי בו ניתן לקבל מידע על עמידותם הפיננס

 המדויקבאופן  הכלכלייםהצרכני והנגשת המידע למבצעי העסקאות מה שיוביל לאפשרות הערכת הסיכונים 

 ביותר בהתקשרות עם אדם כזה או אחר.

ף המידע בקבלת רישיון מרשם החוק הגדיר תנאים לאיסוף ומסירת מידע על אנשים פרטיים והתנה את זכות איסו

נתוני אשראי מטעם משרד המשפטים. בעל הרישיון יהיה ראשי לאסוף ולמסור מידע וזאת ללא הסכמתו של 

 -בלבד  מסוימותהאדם הפרטי עליו נאסף המידע. כמו כן, החוק הגביל את איסוף וקבלת המידע למטרות 

 התקשרות בחוזה שכירות וחידושו •             

 מכירה או רכישה של נכס או שירות •      

 התקשרות בחוזה העסקה •      

 מתן אשראי ללקוח •      

 התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות •      

 גביית חובות •      

 )כיום, רק נתונים שליליים(: פיננסיםהחוק קבע אילו גופים יחויבו להעביר נתונים 

 , נקיטת הליכים לגביית חוב, הלוואות, מסגרות אשראי. פירוט שיקים ללא כיסוי -בנקים  -

 לקוח מוגבל / לקוח חמור  -בנק ישראל  -

 תיקי הוצאה לפועל, איחוד תיקים, מוגבל אמצעים,  -הוצאה לפועל  -

 פסילה מניהול ודירקטור  -בתי משפט  -

 פשיטות רגל  -כונס הנכסים  -

שראי לזמן קצוב מאחר שיש במסירת מידע התראה לגביית חוב, הלוואות וא -חברות כרטיסי אשראי  -

פיננסי על אנשים פרטיים כדי לפגוע בפרטיותם, אף כי הדבר נועד למטרה ראויה, נוסחו הסדרי החוק 

 תוך מאמץ גדול לוודא שהפגיעה לא תעלה על הנדרש.

 

 

קבלת  על בקשת הנתונים לצורך הצהיר בכתבהחוק פירט כי ניתן למסור נתוני אשראי רק לאחר שהמבקש 

 החלטה לאותן מספר מוגדר של מטרות המוגדרות לעיל. 

הציפיה הייתה שאיסוף הנתונים יכלול את כלל האוכלוסייה )חשיפת מידע חיובי ושלילי יחדיו( אך בפועל החוק 

מגביל את איסוף המידע על לקוחות ״בעיתיים״ בלבד )נתוני אשראי שליליים( וכן ללקוחות שאין עליהם מידע 

 ר מסכימים בכתב שבעל הרישיון יאסוף וימסור עליהם מידע חיובי )כמעט ולא קורה(.שלילי אש
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הבסיס להגבלה טמון בזכות לפרטיות שמעוגנת בישראל כחוק יסוד וכדי ל״עקוף״ את הזכויות של פרטיותם של 

 אזרחי מדינת ישראל יש לבצע חקיקות משנה שיתירו את הרחבת הנתונים המותרים לאיסוף.

שיעור הלווים הבעייתיים קטן מאוד, התוצאה בפועל הינה שנתוני האשראי נאספים רק לגבי חלק קטן מכיוון ש

מאוד מהאוכלוסייה מה שמביא אותנו למסקנה שהחוק לא משרת את מטרותיו ושוק האשראי למשקי בית 

 ולעסקים קטנים ובינוניים נשאר לא תחרותי.

 ם בישראל, לארה״ב ולאיחוד האירופי:השוואה בין חוק שירות נתוני האשראי הקיי 1.1

 חוק באיחוד האירופי חוק בארה״ב חוק בישראל נושא

פרטי המידע המותר 

 לשימוש בדוחות האשראי

רק מידע  -מידע שלילי 

מסויים )בעיקר פשיטת 

רגל, הוצאה לפועל, לקוח 

 מוגבל(

רק עמידת  -מידע חיובי 

הצרכן בהתחיובותיו 

 הפיננסיות

 הגבלה ללא -מידע שלילי 

 ללא הגבלה -מידע חיובי 

 ללא הגבלה -מידע שלילי 

 ללא הגבלה -מידע חיובי 

)למעט: גזע, דעות, נטיות, 

 דת ועמדות פוליטיות(

האם דרושה הסכמת הצרכן 

 לאיסוף מידע?

 לא -מידע שלילי 

 כן -מידע חיובי 

 לא

מעביד, -)למעט: יחסי עובד

 פרטים רפואיים(

 לא

כן )אין יכולת התנגדות הצר

 לאיסוף מידע  לגביו(

חובת דיווח לצרכן אודות 

 המידע הקיים לגביו

 לפי דרישת הצרכן לפי דרישת הצרכן לפי דרישת הצרכן

מי רשאי לרכוש דו״ח 

 אשראי?

כל אחד למטרות ספציפיות 

 )מוסבר לעי״ל(

 כל אדם כל אדם

יש זכות לצרכן לבקש 

 תיקון דו״ח?

 כן כן כן

 

 

 

 

 

 



7 
 

 (jankov, McLiesh and ShleiferD ,1002פעולות משלימות )  1.1

 מדד זכויות הנושים  3.3.1

את מדד זכויות הנושים חקרו ופיתחו הרבה מאמרים כלכליים. באופן כללי, הוא מודד ובוחן את זכויות הנושים בעת 

 פירוק, ארגון מחדש, פשיטת רגל וכו׳. ניתן לראות מהם הגורמים העיקריים שמשפיעים על המדד:

 וה חייב את הסכמת הנושה כאשר נכנס להליך רה ארגון?האם הלו  -

האם הנושה המובטח -
1
 רשאי לעקל את השעבוד במידה ואושרה הבקשה לרה ארגון של הלווה? 

 האם הנושים המובטחים מקבלים ראשונים את חלקם בכינוס נכסים של החברה המפורקת/פושטת רגל? -

 ווקא בידי הנהלת החברה?האם תהליך הרה ארגון/פרוק נמצא בידי נאמן ולאו ד -

 

חלק מהמחקרים הסתפקו במשתנים הנ״ל כחלק ממתן ציון לגובה אומדן זכויות הנושים וחלקם הוסיפו גורמים נוספים 

 (, כגון:Turner and Varghese ,2010לגבי זכויות הנושים ) מדויקתכדי לקבל תמונה יותר 

 

 כללי של הנכס? רתיאוהאם חוזי המשכון מספקים  -

 כללי של החוב? רתיאוזי המשכון מספקים האם חו -

 האם לנושים מובטחים מקבלים ראשונים את חלקם בחוב גם במידה ואין תהליך פשיטת רגל? -

 האם אכיפת תשלום החוב מעוגנת בחוזי המשכון? -

 

קולומביה, צרפת וטוניסיה  ןביניההיו עשרים ואחת מדינות  2003מדינות נבחנות מצאו החוקרים שבשנת  129מתוך 

קניה, לבנון וניו זילנד להן היה ציון מושלם במדד זכויות  ןביניהבמדד זכויות הנושים ותשע מדינות  0אשר להן ציון 

 הנושים. את המידע הם אספו ע״י ניתוח חוקי הליכי פשיטות רגל במדינות השונות ובחינת הרפורמות שנעשו בתחום.

דד זכויות הנושים. כלומר, לא ראו רפורמות משמעותיות החוקרים מצאו שכמעט ולא היו שינויים לאורך השנים במ

בתחום והמדינות נשארו רובן ככולן עם אותו הציון שקיבלנו בתחילת המחקר
2

. הדבר מראה קונסיסטנטיות בחשיבות 

 היציבות בסביבה המוסדית ומנהגים ברורים בשורשים החוקיים.

 

 

 

                                                
 

1
חובות  אחד העקרונות הבולטים בהליכי פשיטות הרגל הינו שווין בין נושים. עם זאת -לפקודת פשיטת הרגל(  1)מוגדר בס׳ נושה מובטח

 בטחים.מובטחים הינם חובות אשר קודמים לחובות רגילים. אי לכך, הנושים הרגילים אינם יכולים להיפרע בטרם נפרעו החובות המו
2

 1978-2003המחקר נע על פני השנים  
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 בוריותהבחנה בין לשכות אשראי פרטיות ללשכות אשראי צי  1.1.1

לשכת אשראי ציבורית הינה מאגר נתוני אשראי של לווים במערכת הפיננסית שהופכים את המידע הזה לזמין לנושים 

ערב  ןביניההמוחזק ע"י מחלקה ממשלתית )בדרך כלל הבנק המרכזי(. חלק מהלשכות הציבוריות שנבחנו  םפוטנציאליי

ווים חזקים בשוק ומתעסקות בעיקרן בהשגחה בנקאית החלק הסעודית וגרמניה עוסקות בסיפוק מידע מינימאלי לגבי ל

בלגיה, אקוודור ומלזיה  מספקות מידע נרחב הכולל איחורים בתשלומים, נתונים  ןביניההשני של הלשכות הציבוריות 

 דמוגרפיים, פשיטות רגל וכו'.

מידע לגבי לוים במערכת לשכת אשראי פרטית הינה חברה בבעלות פרטית או ארגון ללא מטרות רווח שמספק מאגר 

הפיננסית. מטרתה העיקרית של לשכת אשראי הפרטית הינה לסייע בשיתוך ואיסוף המידע מהבנקים ובעלי העסקים 

 הפיננסיים בשוק. 

בשונה מלשכות אשראי ציבורית, לשכות אשראי פרטיות אוספות מידע אודות הלוואות גם מגורמים לא פיננסים, 

אשראי הפרטית שפועלת בניו זילנד הלשכת ותר של שירותים ללויים. לדוגמא, מגוון רחב י מספקים יותר מידע ונותנים

 מספקת דירוגי אשראי, זיהוי הונאות ואפילו שירותי שיווק.

לעומת  מסוימתבגובה ההלוואות במדינה  21%להערכת החוקרים קיומן של לשכות אשראי פרטיות גרמו לגידול של 

בגובה ההלוואות )צרפת למשל, שלה יש  7%שראי ציבוריות בלבד שהראו עליה רק של מדינות בהן קימות לשכות א

רק לשכות אשראי ציבוריות אפילו מראה ירידה בכמות ההלוואות(. החוקרים לא הצליחו לאשש את הטענות שלהם 

 באופן מובהק.
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 Turner and Varghese ,1020ריכוז סימולציות ע״י   1.3

: שיעור השינוי בזכאים לקבלת אשראי בעקבות מעבר ממדיניות חשיפת מידע שלילי בלבד למדיניות 2סימולציה   3.4.1

 חשיפת מידע מלא )שלילי וחיובי(

חוקרים שונים )השיטה זהה בכל המדינות(. החוקרים  4מדינות שונות ע״י  4ניתן לראות סימולציות שקרו ב 1בטבלה 

השונות כדי למדוד את השפעת כמות המידע שיש בשוק על כמות וגודל אספו באופן אנונימי תיקי אשראי בכלכלות 

 ההלוואות.

, החוקרים מודדים את השינויים בשיעורי הזכאות להלוואה לפי השיעור כשל של 1בשיטת המחקר שנראה בטבלה 

ישים למקרה מההלוואה אותו הם מפר מסויםהנושים. כלומר, מוסד פיננסי או אפילו אדם פרטי קובעים לעצמם שיעור 

של כשל בהחזר ההלוואה )אגב, בישראל ישנה רגולציה שמחייבת את המוסדות הבנקאים בהפרשה בשיעור קבוע על 

 כשל הלוואות(.

, במעבר ממדיניות שיתוף מידע שלילי בלבד לשיתוף במידע מלא 3%, בשיעור כשל של 1כפי שניתן לראות בטבלה 

, 47.3% -ובברזיל ב 23% -ת גדל בריכת )ׁשעור( הזכאים להלוואה ב)שלילי וחיובי( ניתן לראות שבארצות הברי

השינויים הינם משמעותיים. בנוסף לכך ניתן לראות, שככל ששיעור כשל ההלוואה גבוה יותר, כך יותר לווים 

 נכנסים לבריכת הלווים אך השינויים יותר ״צנועים״. פוטנציאליים

לבריכת היזמים ה״רעים״  בטעותביר בכך שפחות יזמים ״טובים״ סווגו לטענת החוקרים, את השינויים הנ״ל ניתן להס

 ובכך נשללה מהם הזכות לקבלת הלוואה, הטעות הנפוצה ביותר בעולם האשראי.
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 : שינוי בשיעור הזכאות להלוואה כתוצאה משינוי במדיניות השיתוף במידע2טבלה 

 מלא )חיובי ושלילי(מעבר משיתוף מידע שלילי בלבד לשיתוף מידע  התרחיש:

 4 3 2 1 מספר סימולציה:

 ,Turner חוקר, מדינה

USA 

Turner and 

Varghese, 

Colombia 

Majnoni, 

Argentina 

Majnoni, 

Brazil 

     שיעור כשל הלוואה:

2% 47%   32.3% 

3% 23% 290.6% 21.7% 47.3% 

4% 17.8%   7.9% 

5% 8.8% 702.9% 0.1% 2% 

6% 5.5%    

7% 3.6% 332.5% 2.1%  

 

 

: השינוי בשיעור כשלי החזרי ההלוואות בשוק בעקבות מעבר ממדיניות חשיפת מידע מלא )חיובי 1סימולציה   1.3.1

 ושלילי( למדיניות חשיפת מידע שלילי בלבד

לפי , החוקרים מודדים את השינויים בשיעורי כשלי ההלוואות 2, בשיטת המחקר שנראה בטבלה 1בדומה לסימולציה 

שיעור יעד הזכאות לקבלת הלוואות במדינה לאחר מעבר ממדיניות שיתוף מידע מלא למדיניות שיתוף מידע שלילי 

 בלבד. 

, ניתן לראות שבארצות הברית גדלה שיעור כשלי 60%, בשיעור זכאות קבלת הלוואה של 2כפי שניתן לראות בטבלה 

פקט משמעותי לנושה והאפקט הכולל ישפיע על יציבות . זהו א83%ובברזיל גדל השיעור ב 8%החזרי ההלוואה ב

 וצמיחת המשק.
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 : שיעור השינוי בכשלי ההלוואה כתוצאה משינוי במדיניות שיתוף המידע 1טבלה 

 מעבר משיתוף מידע מלא )חיובי ושלילי( לשיתוף מידע שלילי בלבד  התרחיש:

 4 3 2 1 מספר סימולציה:

 ,Turner חוקר, מדינה

USA 

Turner and 

Varghese, 

Colombia 

Majnoni, 

Argentina 

Majnoni, 

Brazil 

שיעור יעד זכאות 

 להלוואה:

    

20%  140%   

30% 62% 120%   

40% 33% 183% 60% 114% 

50% 10% 146%   

60% 8% 113% 28% 83% 

70% 0%    

80%   19% 30% 
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 השפעות מאקרו כלכליות   1.3

 (Levine and King ,2991והצמיחה הכלכלית במשק ) גידול ביציבות  3.5.1

המחקרים בתחום הפיננסי והשפעתם על הצמיחה נרחבים מאוד. המידע האשראי המצוי בשוק הוא רק גורם אחד 

 במערכת הערכת הסיכונים והקצאת האשראי בין היזמים השונים.

Levine  1%ביל לגידול של התמ״ג בשיעור של בשיעור ההלוואות בסקטור הפרטי יכול להו 30%מצא שגידול של 

בשנה. כיסוי מידע אשראי מלא )חיובי ושלילי( של  0.75%וגידול בשיעור יעילות הפעילות הפיננסית במשק של 

בשיעור ההלוואות בסקטור  45%מהמבוגרים במשק על ידי לשכות אשראי פרטיות אפילו יוביל לגידול של  100%

 הפרטי.

תואמות את יכולת התשלומים והרצון לעמוד בהם, מדיניות שיתוף מידע מלא במשק תוביל לטענתו, במידה וההלוואות 

סימטריה באינפורמציה ) על ידי חשיפת פרופילי סיכון -ליציבות המערכת הפיננסית בכך שתפחית ממנה בעיות של א

 ניות התשלומים(.של הציבור( ובעיות של סיכון מוסרי )על ידי התמריץ ללווים לעמוד במדי מדויקיםיותר 

 ( Akerlof ,2990גידול ביציבות והצמיחה הכלכלית במשק )  1.3.1

נניח כי מלווה מציע הלוואות ללווים שונים. פרמיית הסיכון שתגלם את הריבית על ההלוואה )מחיר ההלוואה( תבוסס 

כושר ההחזר חיובי בעל  ההאוכלוסייעל ההסתברות הממוצעת לכשל החזר הלוואה )כאשר אין מידע אשראי(. חלק 

עם כושר החזר  האוכלוסייואמין יטה שלא לקחת את ההלוואה עם פרמיית הסיכון הנוכחית המגלמת את הריבית, 

תעלה שכן איכות ההלוואות תרד  הפרמיה. הלוואהשלילי ולא אמין, או ההתסברות גבוהה לכשל החזר, ייטו לקחת את 

גופים ללא מידע אשראי צרכני לא יכולים להתחרות כראוי בגופים בעוד כשל ההחזר יגדל. שוק האשראי יקטן שכן 

ממסדיים גדולים )בנקים ולקוחותיו הקבועים(. מודל ״שוק הלימונים״ מסביר בעזרת פערי המידע בין מוכר לרצון 

וקונה מרצון )במקרה שלנו: מלווה ולווה( את פער המידע מבחינת איכות המוצר )ההלוואה(. קיומן של הלוואות 

חוסר הגינות הנובע מפערי באיכויות שונות מציג בעיה מעניינת עבור תאוריית השווקים בתיאור עלות כלכלית של 

בשוק האשראי ידחוף למגמה של הורדת איכות ההלוואות והקטנה של שוק האשראי.  Adverse Selection מידע.

פיעו בעוצמות שונות על הריבית במתן הלוואה. בקביעת פרמיית הסיכון נכללים פרמטרים/משתנים שונים אשר יש

 המשתנה הדומיננטי ביותר הוא כושר ההשתכרות של הלקוח. 
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 סוגיות תמחור ושעור חדירה בשוק האשראי  1.2

שעור חדירה לפי גילאים -מודל דירוג   1.2.2
3

 (1023)ישראכרט,  

י אחד, אם כי ניתן להגיד, שככל שכושר מודל דירוג מושפע ממגוון גדול של פרמטרים המשלימים מודל סטטיסט

ההשתכרות של הפרט גדול יותר כך שיעור החשיפה של נותן האשראי, והגדרת סיכון לקוח יהיה נמוך יותר. לכן, ניתן 

להבין את שעור החדירה על פי חתך גילאים במתן הלוואות. לא רק שמידע אשראי צרכני והרגלי הכנסה וצריכה 

 בוגרת יותר, גם כושר ההשתכרות גדולה יותר.  האוכלוסייברורים יותר אצל 

 התפלגות חתך הגילאים:  1.2.1

 שיעור חדירה גיל

23 0% 

28-23 4% 

39-29 20% 

54-39 38% 

61-54 23% 

62 15% 

 

 סוגיית תמחור ריבית על הלוואה -פרמיית סיכון   1.2.1

לומר, אי החזר ההלוואה המדוברת בסכום הכשל ת הסיכון הנה נגזרת של מכפלת ההסתברות לכשל הלוואה כיימפר

הנ״ל  הנוסחההצפוי. 
מנבאת את ההפסד הצפוי של המוסדות הפיננסיים. מאגר נתוני אשראי משכולל         4

מלא ככל שניתן, יתן אינפורציה מלאה ביותר בנוגע לשעור הכשל וכך סוגיית התמחור תהיה פשוטה יותר וקורלטיבית 

 האשראי חפץ לשאוף אליה.לתשואה לה גוף 

צד נוסף המשפיע על חישוב הריבית דרך פרמיית הסיכון מוצג ע״י אלגוריתם שבודק ומעריך את אותן ההלוואות 

 שנמצאות סטטיסטית באותה דרגה של הסתברות לכשל הלוואה אך ההפסד הצפוי בהינתן הכשל יהיה שונה דרמטית.

 

 

                                                
3

 מידע פנימי  -ישראכרט  
4
 Q=הסתברות לכשל הלוואה , CF=גודל כשל ההלוואה , p= פרמיית סיכון 
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 יציבות המערכת הבנקאית  .73

אות בעולם יש תפקיד מרכזי במשק כמתווך הפיננסי בין היצע ההון לבין הביקוש להון )חסכונות הציבור למערכת הבנק

תיווך זה הוא נדבך מרכזי להתהוות של עסקים ויצירת משרות במשק המהוות חלק אינטגרלי  -ושוק ההלוואות( 

 ויציבותם למשק כולו.המחיש את חשיבות הבנקים  2008בצמיחה כלכלית. המשבר הפיננסי ששיאו בשנת 

בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ולאור החשיבות ביציבותה של המערכת הבנקאית, הוגברה באופן משמעותי הרגולציה 

כלפי הבנקים בישראל ועלתה הדרישה להלימות הון בכל הבנקים בשל הסיכון המערכתי הגבוה המגולם )הלימות הון 

ך ההון של הבנק( . בנוסף לכך, קיימת דרישת נזילות מחמירה יותר לצד הינו היחס בין נכסי הסיכון של הבנקים וס

רגולציות נוספות לשיפור ניהול הסיכונים של הבנקים. כל הצעדים הנ״ל נועדו להביא ליציבות ארוכת טווח  במערכת 

 הבנקאית על מנת להתמודד עם משברים עולמיים עתידיים טוב יותר.

ר יציבותו פיננסי המרכזי בדוחות הכספיים של הבנקים ומהווה חלק דומיננטי בדבאשראי לציבור נטו, מהווה הנכס ה

נטו מורכב מסך האשראי לציבור בניכוי ההפרשות להפסדי אשראי, הפרשות אלו נובעות  ראי לציבושל הבנק. האשר

 מרגולציה של הבנק המרכזי והערכות אקטואריות בדבר כשלי החזרים כספיים. 

אומדן הקריטי ביותר בדוחות של בנקים )הדומה לאומדן ההתחייבויות האקטואריות הפרשה להפסדי אשראי הינו ה

בחברות הביטוח( וכדי להבין את הרגישות של אומדן הפרשות להפסדי אשראי, יש לציין את דרישת הלימות הון 

-הקיימת כיום בשיעור של כ
5

ש״ח, על הבנק להחזיק  1000כסי סיכון על סך נ(, לדוגמה: 2014)בנק ישראל,  %10

ש״ח הון עצמי כביטחון לפיקדונות הציבור בבנק. פרמטר חשוב המעיד על מידת איתנותו  100בכל רגע נתון  לפחות 

 %1של הבנק ועמידותו במשברים פיננסיים(, שכן כל הגדלה של עשירית בדרישת הלימות ההון, תביא לקיטון של 

 משפיע באופן ישיר על יציבות המערכת הבנקאית. בהון העצמי של הבנק מה ש

 

 

 

 

                                                
5
 התפתחויות במערכת הבנקאות  -בנק ישראל  
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 31.12.14דוח על המצב הכספי, מאזן מאוחד, בנק לאומי 

 

וכפי שציינו, הפרשה זו היא  2014לסוף שנת  %1.5שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מתוך סך האשראי המאזני הינו 

הפרשה לחובות מסופקים מכונה מודל ההפסד קריטית להערכת היציבות של הבנק. המודל החשבונאי הקיים לחישוב 

(. Trigger Event(. לפי מודל זה, הפסד אשראי מוכר רק בקרות אירוע הפסד )Incurred Loss Modelשהתרחש )

המשמעות היא שהכנסות הריבית בהלוואות רגילות נרשמות על בסיס התשלום החוזי, ורק במקרה של אירוע הפסד 

 (.FEE ,2009כשל הלוואה )נרשמת הפרשה להפסד כתוצאה מ
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בעצם במודל הקיים קיים תמריץ לבנקים להעניק הלוואות מסוכנות יותר בשל אפשרות דחיית ההכרה בהפסד, אם כי 

 הרגולציה בארץ מתאימה את עצמה וכופה על הבנקים )בעיקר הגדולים( בהפרשה עקבית כאחוז מנכסי האשראי. 

-יחד עם מעבר לשימוש בתקינה החשבונאית העולמית )ה 2008תרחש בבעקבות  הפקת לקחים מהמשבר הפיננסי שה 

IFRS( בשנים הקרובות המודל החדש בשם מודל הפסד האשראי החזוי ,)Expected Credit Loss Model ידרוש )

, ולעדכנם בכל דיווח ) באופן רבעוני או שנתי, לפי מדיניות הדיווח של בכל עתלהכיר בהפסדי אשראי הצפויים 

(.  המודל החדש צפוי להגדיל משמעותית FEE ,2009ת השונות( על מנת לשקף את השינויים בסיכון האשראי )החברו

את שעור ההפרשה להפסד מכשלי אשראי  של הבנקים מה שמעניק לנושא חשיפת דירוגי האשראי הצרכני ומתן גישה 

יף ההפרשה החשבונאית להפסד מכשלי למידע מלא יותר נפח נוסף. הדבר צפוי לייעל את הערכות האקטואריות בסע

 הלוואה מה שישפיע ישירות על ההון העצמי של הבנק ועל יציבותו. 
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 .  ניתוח אמפירי 4

 :שיטה 4.1  

 Doing פרויקטמדינות בעולם בתוך מסגרת  189הארגון הבנקאי העולמי אוסף ומפרסם נתונים כלכליים על 

Business  ומעריך רגולציות עסקיות. כחלק מהמידע המעמיק שנחקר ומפורסם ע״י הארגון הבנקאי העולמי, המודד

הוא בוחן בין היתר רפורמות שונות שיושמו במדינות על פני השנים האחרונות. רפורמות בתחום האשראי, בתחום 

א והייצוא, ההגבלים העסקיים הבינלאומי, בתחום היבו המיסויהמשפטי רגולטורי בעניין הקלות בהקמת עסק, בתחום 

 .'וכו

, ריכזנו את כלל הרפורמות שקרו בשוק Doing Businessבעזרת ניתוח מעמיק של רפורמות שנסקרו ותועדו על ידי 

( לקחנו בחשבון את Doing Business ,2014האשראי וספציפית בתחום חשיפת המידע המפורסם אודות הציבור  )

 הרפורמות הבאות:

 ובי בנוסף לחשיפת מידע שלילי שהיה כבר קייםחשיפת מידע חי ●

 הקמת לשכות אשראי פרטיות ו/או ציבוריות ●

 הגדלת היצע המידע )הוספת מידע אודות לווים פרטיים, חברות קמעוניות וכו׳( ●

מדינות שחוו רפורמות במסגרת השנים  7. סה"כ ישנן 3את הרפורמות הנ"ל והשנים בהן הן יושמו ניתן למצוא בטבלה 

 .2002-2014נו שנבח

, החלטנו לחלק את המסוימותמאחר והמחקר שלנו מתבסס על החלטות משפטיות קרי הרפורמות שקורות במדינות 

 Djankovמוצאים משפטיים בולטים: אנגלי, צרפתי, גרמני וסוציאליסטי ) 4המדינות במחקר לפי מוצא משפטי. ישנם 

et al ,.2006 .) 

וקים האנגליים הנפוצים במדינות בהן היו קולוניות אנגליות כמו כן גם בארה״ב המוצא המשפטי האנגלי כולל את הח

ואוסטרליה. המוצא המשפטי הצרפתי הינן מדינות אשר מיישמות את החוק הצרפתי האזרחי, אלו הן כל המדינות 

ת הנמצאות שנכבשו בעבר ע״י נפוליאון. המוצא המשפטי הגרמני כולל את מדינות מרכז אירופה כמו כן גם מדינו

במזרח אסיה שהחוק הגרמני הוטמע שהן בעבר. המוצא המשפטי הסוציאליסטי כולל מדינות שהיו חלק מברית 

 המועצות ולאחר הפירוק נשארו עם החוקים של ברית המועצות. 

 

ן לא מספיק למדוד רק את המדינות שחוו רפורמות במדיניות האשראי ולבחו מדויקבכדי שהניתוח יהיה כמה שיותר 

איך הרפורמות הנ״ל השפיעו על כמות האשראי הצרכני במשק אלא יש גם להתייחס לעובדה שאולי במרווח השנים 

של שינוי בשיעורי האשראי הפרטי כחלק מהתמ"ג גם במדינות  סיסטמתיתשנים( הייתה מגמה  12הנמדדות )סה"כ כ

 שלא עברו רפורמות.

ע למידע הנחשף בשוק יוריד את שיעור הריבית על ההלוואות נרצה להוכיח שביצוע רפורמות בשוק האשראי בנוג

לפי  תההלוואוהפרטיות )הריבית הממוצעת בכל מדינה על הלוואות המגזר הפרטי, המידע כולל בתוכו הבחנה בין 

 מטרות המימון באופן מנורמל(. 



18 
 

 

 (:1נתונים  )טבלה   3.1

 

מידע המפורסם אודות הלווים לפי מוצאים מדינות שעברו רפורמות בשוק האשראי בנושא איכות וכמות ה .1

 מדינות. 10קבוצות( של המדינות והשנים בהן קרו הרפורמות, סה״כ  4-משפטיים )סה״כ חלוקה ל

מדינות שלא  10מדינות    ) 40מדינות השוואה שלא עברו רפורמות מחולקות לפי המוצא המשפטי, סה״כ  .2

 עברו רפורמה לכל קבוצת מוצא משפטי(.

נבחן את המשתנים הבאים לפי חמש  tנניח ורפורמה קרתה בשנה  -( The World Bankה )שנות השווא .3

 :t+5 -ו t-5קרי  ההרפורמשנים שלפני הרפורמה וחמש שנים שאחרי 

בכל אחת מהמדינות לכל אחת מהשנים הראנו מהי הריבית ששררה בשוק על  -ריבית על הלוואה  ●

 הפרטי. למגזרההלוואות 

בכל אחת מהמדינות לכל אחת מהשנים הראנו את  גובה ההלוואות  -התמ״ג גובה הלוואות כחלק מ ●

 הפרטי כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי באותה השנה. למגזרשניתנו 

 ההצמיחבכל אחת מהמדינות לכל אחת מהשנים הראנו את שיעור  -שיעור הצמיחה בתמ״ג לנפש  ●

 בתוצר המקומי הגולמי לנפש.

 חת מהשנים הראנו את התוצר המקומי הגולמי.בכל אחת מהמדינות לכל א -תמ״ג  ●
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 (Doing Business, reform): חלוקת מדינות לפי מוצא משפטי ושנות הרפורמה 1טבלה 

 מוצא משפטי גרמני

 הטמעת לשכת אשראי לראשונה -( 2008קרואטיה ) רפורמות
הגדלת היצע המידע הנאסף ומפורסם אודות הציבור -( 2009מקדוניה )

6 
 הטמעת לשכת אשראי לראשונה -( 2010לטביה )

 סרביה, בולגריה, סין, צ׳כיה, יפן, הונגריה, הפיליפיניים, סינגפור, שוויץ, סוריה מדינות השוואה

 2003-2014 שנות השוואה
. לאחר מכן המדינה נחשבת כמדינה בה יש 2003-2007*המידע הנאסף אודות סוריה נוגע לשנים 

 מתבצע איסוף מידע כלכלי אודותיה.קונפליקט אזרחי ולא 

 מוצא משפטי צרפתי

 הטמעת לשכת אשראי לראשונה -( 2009אלבניה ) רפורמות
 הגדלת היצע המידע הנאסף ומפורסם אודות הציבור -( 2009תוניסיה )
 הגדלת היצע המידע הנאסף ומפורסם אודות הציבור -( 2009ויאטנם )

 יל, קנדה, קוסטה ריקה, אקוודור, איטליה, פורטוגל, מקסיקו, מאוריטניהארגנטינה, בלגיה, ברז מדינות השוואה

 2004-2013 שנות השוואה

 מוצא משפטי אנגלי

 הגדלת היצע המידע הנאסף ומפורסם אודות הציבור -( 2008פקיסטן ) רפורמות

 , סרי לנקהאוסטרליה, הודו, אירלנד, ישראל, אירן, ג׳מייקה, קניה, אנגליה, ארה״ב מדינות השוואה

 2003-2012 שנות השוואה

 מוצא משפטי סוציאליסטי

 הטמעת לשכת אשראי פרטית לראשונה  -( 2007ארמניה ) רפורמות
 הטמעת לשכת אשראי פרטית לראשונה -( 2009רוסיה )

 נה ואסטוניהבלארוס, אזיירבג׳ן, גאורגיה, קזחסטן, קירגיסטן, מולדובה, מונגוליה, טג׳יקיסטן, אוקרי מדינות השוואה

 2002-2012 שנות השוואה

 

                                                
6
 איסוף מידע חיובי ושלילי -הגדלת היצע המידע הנאסף ומפורסם אודות הציבור  
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 הגדרת משתנים:  3.1

 

Int_loan - )%( ריבית על הלוואה 

Loan_gdp - )%( גובה ההלואות כחלק מהתמ״ג 

GDP_g - )%( שיעור צמיחה בתמ״ג לנפש 

GDP - תמ״ג 

d -  אחרת 0-החל מהשנה בה קרתה רפורמה במדינה ו 1משתנה דמי שמקבל 

Reform - אחרת 0-במדינה שבה הייתה רפורמה ו 1מי שמקבל משתנה ד 

*dref -  משתנה שכופל אתd  בReform  במדינה שבה הייתה רפורמה החל מהשנה בה  1ובהתאם מקבל את הערך

 אחרת. 0-קרתה הרפורמה ו

אחרת 0-משתנה דמי שמקבל אחד אם למדינה מוצא משפטי סוציאליסטי ו   - O_S 

אחרת 0-ינה מוצא משפטי גרמני ומשתנה דמי שמקבל אחד אם למד    - O_G 

אחרת 0-משתנה דמי שמקבל אחד אם למדינה מוצא משפטי צרפתי ו   - O_F 

אחרת 0-משתנה דמי שמקבל אחד אם למדינה מוצא משפטי אנגלי ו   - O_E 

 

 רגרסיות )נספח א׳(:  3.3
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 ממצאים:   3.3

ומעלה )חוץ מהמובהקות של שיעור הצמיחה בתמ״ג במדינות  90%שכל הממצאים מובהקים ברמה של  4ניתן לראות לפי טבלה 

(. ניתן לראות שההשפעה של רפורמות בתחום האשראי והמידע הנחשף בו משפיעים 85%צרפתי והוא מובהק ב שמוצאן המשפטי

לטובה על המשתנה שאותו אנו רוצים להסביר, הריבית על ההלוואות במגזר הפרטי, וניתן לראות שבאופן גורף, הריבית על 

 הפרטיות קטנה כאשר יש רפורמות בתחום זה. תההלוואו

מקטינה את אחד מהגורמים הרבים שמשפיעים על פרמיית הסיכון של המוסדות  מסויםאודות הציבור הפרטי במשק  חשיפת מידע

 טין את הריבית על ההלוואות למגזר הפרטי. קת הלווה, ובכך מתאפשר במשק זה לההפיננסיים, מידע אודו

 

 : רגרסיות שיעור הריבית על הלוואות במגזר הפרטי3טבלה 

מדינות. המשתנה התלוי הינו שיעור הריבית על הלוואות במגזר הפרטי. התוצאות מוצגות  50גרסיות על בסיס דגימות של הטבלה מציגה ר

 בנפרד לפי המוצא המשפטי.

 

Depended Variable: Interest rate on Private Loans Independent 

Variables 
French Origin German Origin English Origin Socialist Origin 

0.1017514- 

(0.000) 

0.0917286- 

(0.000) 

0.1022006- 

(0.000) 

0.0917294- 

(0.000) 

Private credit to 

GDP 

3.92e-13 

(0.016) 

2.69e-13 

(0.088) 

4.25e-13 

(0.010) 

3.77e-13 

(0.017) 

GDP 

0.0980013- 

(0.152) 

0.111622- 

(0.088) 

0.1362316- 

(0.047) 

0.2204915- 

(0.001) 

GDP per capita 

growth 

2.055147- 

(0.037) 

1.608377- 

(0.089) 

2.085974- 

(0.035) 

1.786304- 

(0.060) 

dref 

530 530 530 530 Observations 

0.3308 0.3784 0.3264 0.3744 R-sq 

 

 מופיע בסוגריים p-value*הערה: ערך 
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 : קורלציות 3טבלה 

 הגדרות למשתנים ניתן למצוא לעיל( -ם המסבירים במחקר )הטבלה מציגה קורלציות בין כל המשתני

German 

Legal 

Origin 

Socialist 

Legal 

Origin 

English 

Legal 

Origin 

French 

Legal 

Origin 

GDP per 

capita 

growth 

GDP Private 

credit to 

GDP 

Reform d  

        1.000 d 

       1.000 0.6590 Reform 

      1.000 0.1243- 0.0380- Private 

credit to 

GDP 

     1.000 0.2519- 0.1464- 0.0890- GDP 

    1.000 0.0975- 0.1282 0.0464 0.1046- GDP per 

capita 

growth 

   1.000 0.1069- 0.0685- 0.1324 0.1142 0.0733 French 

Legal 

Origin 

  1.000 0.3044- 0.1509- 0.2261 0.1648- 0.1428- 0.0927- English 

Legal 

Origin 

 1.000 0.2940- 0.3425- 0.3113 0.1763- 0.3936 0.0525- 0.0316- Socialist 

Legal 

Origin 

1.000 0.3592- 0.3192- 0.3719- 0.0612- 0.0342 0.3592- 0.0593 0.0437 German 

Legal 

Origin 
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 . המלצות3

 

שביצענו מלמדות  האמפיריתוצאת המחקר  -ום האשראי הצרכני חשיפת מידע בתחביצוע רפורמות תומכות  ●

על סיבתיות בין ביצוע רפורמות תומכות חשיפת מידע ובין שעורי ריבית על הלוואות נמוכים יותר, משמע, 

חשיפת מידע מלא אודות הציבור ויישום רפורמות מבניות בדירוג אשראי צרכני, משפיעים לטובה על 

הריבית על ההלוואות שניתנות למגזר הפרטי ע״י המוסדות הפיננסיים. הממצאים המשתנה המוסבר, קרי, 

(. 85%מדינות שמוצאן המשפטי צרפתי שם קיימת מובהקות של  -ומעלה )החריג  90%מובהקים ברמה של 

דירוג אשראי צרכני מייעל את אופן קביעת פרמיית הסיכון של מוסדות פיננסיים, ומאפשר הקטנת הריבית על 

 ואות במגזר הפרטי, לשפר את איכות ההלוואות בשוק האשראי, והגברת התחרות בין המוסדות הפיננסיים.הלו

חוק שירות נתוני אשראי הקיים היום נועד להסדיר את אופן קבלת מידע  -שינויים במערכת המשפט בישראל  ●

את איסוף וקבלת  הכספיות. החוק הגביל הםהתחייבויותיעל עמידותם הפיננסית של אנשים פרטיים כמול 

המידע למטרות מצומצמות בלבד והגביל את המידע לשלילי בלבד. לחוק יש מגבלות רגולטוריות רבות 

)א( לחוק מדבר על הזכות לפרטיות. אנו סבורים 7הנובעות מחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, כאשר סעיף 

ד בבד יגדילו את אפשרויות המידע שיש ליישם שינויים חוקיים שמצד אחד לא יסתרו את חוק היסוד אך ב

 האשראי הצרכני שניתן יהיה לחשוף בשוק, כגון:

 חיובי.הוספת איסוף וחשיפת מידע אשראי צרכני   ○

 .ההאוכלוסייהחלת יכולת איסוף המידע על אחוז יותר גדול של   ○

הקמת לשכות אשראי פרטיות וציבוריות, משמע שהמידע יונגש לכל מבקש למטרות התקשרות בין  ○

 רטים, ובין פרטים לארגונים.פ

 שמירה על זכויות הלקוחות: ○

 ע״י שימוש במידע האשראי רק דרך הערוצים המווסתים. ■

 הגדרת חוקי התיישנות לגבי המידע. ■

 זכות הלקוחות לצפות במידע ואפשרות לערער עליו במידת הצורך. ■

 הגדרת אופן איסוף המידע, שימוש במידע, אחסון המידע ואבטחת המידע.  ○
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התומכות  עקיפותהנגשתו ושכלולו של שוק דירוג אשראי צרכני בישראל, צריך לבוא בקנה אחד עם רפורמות  ●

 המרכזיות שאנו מציעים ליישם: תהרפורמובשוק האשראי. להלן שתי 

מאחורי  הרציונל  -(4.5.15הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים )הוגשה הצעת חוק בנושא ב ○

ר השחקנים שנותנים אשראי למגזר משקי הבית והעסקים הקטנים. חשוב ההצעה הינו הגדלת מספ

להסביר, שחברות כרטיסי האשראי כיום הינן בעיקר חברות סליקה והיקף האשראי הניתן על ידן 

אינו משמעותי )כל למשל חברת ״ישראכרט״ שהינה חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, 

ש״ח(. על מנת, שחברות אלו יהפכו  50,000של עד  רשאית לתת הלוואה במקרים חריגים מאוד

לגורם תחרותי מול הבנקים בתחום האשראי הצרכני, הן יצטרכו לבנות מודל למימון פעילותן, מה 

 .ההשניישמביא אותנו להמלצה 

המערכת הבנקאית הינה מערכת  -)בדומה למהפכה בתחום הסלולר(  הבנקאיותשיתוף בתשתיות  ○

לת לבצע מאות פעולות בו זמנית בכדי להביא לאינטגרציה מלאה בין הבנק מאובטחת ומורכבת המסוג

והלקוח ומסוגלת לבצע עדכוני מידע וניתוחו בזמן אמת. רכישה והטמעת מערכת מסוג זה יכולה 

שקלים והטמעתה יכולה לקחת שנים )האחרון שעשה זאת היה בנק דיסקונט  ימיליונלעלות מאות 

 שנים(.  4מ׳ ש״ח והטמעתה לקחה 110המערכת הייתה , העלות הכוללת של 2001בשנת 

 ביטול חסמי מעבר כגון םביניהכללה הרבה מתווים ושינויים  2010מהפכת הסלולר שהחלה בשנת    

 קנסות יציאה ואפשרות ניוד מספרים אך מה שבאמת יצר את השינוי התחרותי בתחום בעקבותו  

  מפעיל וירטואלי.  ןרישיו נכנסו ישירות שלוש מתחרות חדשות לשוק הינו   

ומוכר אותו ללקוחותיו תחת המותג שלו )כך קונה זמן אויר ממפעיל סלולרי  יהווירטואלהמפעיל 

בעצם  םהווירטואליילדוגמה גולן טלקום היום קונה זמן אוויר מסלקום(. כלומר, המפעילים 

קים אותם ליוני שקלים כדי להימשתמשים בתשתיות של חברות הסלולר שבעבר שלמו מאות מ

 בחינם ותוך פחות משנה הייתה ירידת מחירים בתחום הסלולר. 

באופן דומה למהפכת הסלולר, חוקים תומכי תחרות גם במערכת הבנקאות יביאו לכך שמתחרים 

חדשים בתחום יוכלו להשתמש בשלוחות של המערכות הבנקאיות הגדולות ובעצם להימנע מחסם 

 הכניסה היקר ביותר בשוק האשראי.

שירות נתוני האשראי בארה״ב קיים כבר עשרות למשל,  -מוש באלגוריתמים קיימים לדירוג האשראי שי ●

. התחום נשלט ע״י חברות פרטיות המרכזות את נתוני FCRAחוק  - 2003שנים ומעוגן בחוק החל משנת 

חשבונות  ארה״ב )החלק שאין לגביו איסוף נתונים הינם האנשים אשר אין להם תאוכלוסיוהאשראי של רוב 

למשל ילדים(. חברות אלו כפופות לרגולציה הדוקה  -בנקאיים או פעולות פיננסיות שניתן לבדוק ולבקר אותן 

 מצד המשטר הפדראלי. 
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לכל אזרח המכיל מידע כגון: מספרי חשבונות, סכום  Credit Reportהחברות מרכיבות תיק אשראי 

בתנאי ותאריכי תשלומים, למי ומתי פנה האזרח  עמידה בהחזר חובות, עמידה-, עמידה או איתההלוואו

לבקשת אשראי נוסף, מידע ציבורי כגון כתבי אישום, פסקי דין, הוצאות לפועל, פשיטות רגל, עיקולים 

. דירוג האשראי הינו "ציון" הניתן Credit Score -ציון אשראי וכו׳. כל תיק אשראי מגלם בתוכו  

ריתם מתמטי מורכב המשקלל את כל הנתונים הפיננסיים מתיקו לכל לקוח והוא מהווה תוצאה של אלגו

)ע"ש ראשי  FICOהאישי של האזרח. האלגוריתם השולט בדירוג האשראי בארצות הברית נקרא 

 5התיבות של ממציאיו(. דירוג האשראי לוקח בחשבון מספר רב של נתונים פיננסיים ומתחשב ב

 גורמים עיקריים:

מדירוג האשראי. אינפורמציה שלילית כמו איחור  %35 -כ מהווה -היסטוריית תשלומים  .1

בתשלום, אי עמידה בתשלום, עיקולים, פשיטת רגל וכו׳ משפיעה לרעה על דירוג האשראי. 

 לעומת זאת, כל תשלום שמבוצע בזמן משפיע באופן חיובי על דירוג האשראי.

נצל יותר אשראי מדירוג האשראי. ככל שלקוח מ %30 -מהווה כ -ניצול מסגרות אשראי  .2

 ביחס למסגרת שלו כך נפגע דירוג האשראי שלו.

מדירוג האשראי. ללקוח שמתנהל מספר רב של שנים מול  %15 -מהווה כ -גיל תיק האשראי  .3

 אשראי יהיה דירוג אשראי טוב יותר מאשר ללקוח שרק עכשיו זכה לקבל הלוואה.

הלות מול כמה סוגי אשראי שונים מדירוג האשראי. התנ %10 -מהווה כ -ביזור סוגי האשראי  .4

)למשל משכנתא, הלוואה למימון רכב, הלוואה כללית, כרטיסי אשראי וכיו"ב( תורמת לדירוג 

 אשראי טוב יותר, וההיפך.

מדירוג האשראי. חיפוש אשראי חדש בתקיפות גבוהה  %10 -מהווה כ -חיפוש אשראי חדש  .5

 פוגע בדירוג האשראי של הלקוח.
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 נספח א׳

 יינות בעלות מוצא משפטי סוציאליסטרגרסיית ריבית על הלוואות במגזר הפרטי במד .1

 

 
 

 

 ית ריבית על הלוואות במגזר הפרטי במדינות בעלות מוצא משפטי גרמנירגרסי .2
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 רגרסיית ריבית על הלוואות במגזר הפרטי במדינות בעלות מוצא משפטי צרפתי .3

 
 

 
 

 

 רגרסיית ריבית על הלוואות במגזר הפרטי במדינות בעלות מוצא משפטי אנגלי .4
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