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 טיוטה

 לכבוד,

 מיופי הכוח בתמורה

 
  כוח בתמורה הלמיופ "הסייבר והגנת מידע אבטחת סיכוני"ניהול  בנושא 406' מסהוראה  טיוטתהנדון: 

 
 כללי

לקוחות, לצורך מתן כוח בתמורה מתבטאת לרוב בקבלה ושמירה של דוחות ריכוז נתונים של  הפעילות מיופ .1

, וסעיף 2017-בתקנות נתוני אשראי, התשע"ח 6לסעיף שירותי ייעוץ פיננסי ללקוח בתחום האשראי בהתאם 

, אשר עשויים לכלול: ייעוץ בדבר סבירות תנאי 2017-כללי נתוני אשראי )הוראות שונות(, התשע"חב 13

האשראי שקיבל הלקוח מנותני אשראי שונים, הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים לעומת אלו שקיבל או 

ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו ועוד. במסגרת שירותים עשוי לקבל מנותני אשראי, 

ולפיכך נדרש  ,למידע רגיש אודות הלקוחות שמקורו במאגר נתוני אשראי ףכוח בתמורה נחש האלו, מיופ

, וזאת הכוח בתמורה העל ידי מיופ יםנכסי המידע המוחזק והגנה על לקבוע עקרונות מינימליים לניהול

 . הגן על פרטיות הלקוחות ולמזער את הסיכון לחשיפה או להעברת המידע לגורמים שאינם מורשיםה לבמטר

באופן ההתאגדות )כיחיד או  תאשר מתבטא, שונות רבה בין הגופים הפועלים כמיופי כוח בתמורהקיימת  .2

, במספר מורהי מיופה הכוח בתלמאגר המידע המנוהל על יד השיגשיש להם במספר בעלי ההרשאה כחברה(, 

 ,הלקוחות שקיים לגביהם מידע במאגר המידע, במספר הלקוחות עבורם נמשכו דוחות ריכוז נתונים

במורכבות המערכת הטכנולוגית וכן רוצים בהם ניתנים השירותים, עבשירותים המוצעים על ידם וב

 המופעלת על ידם ועוד. 

ועל מנת להבטיח את פעילותם התקינה בהיבטי  מפורט לעילנוכח השונות הקיימת בין מיופי הכוח בתמורה כ .3

, התואמות מדורגותאבטחת מידע, הגנת הסייבר והגנת הפרטיות, עולה הצורך בקביעת דרישות רגולטוריות 

 פעילותם.ומורכבות את היקף 

מאידך, ו ם,לקוחותיהה על הגנמיופי הכוח בתמורה תוך מחד, גישה זו מאפשרת להבטיח את תקינות פעילות 

ה רחבת היקף הינ ממיופי הכוח בתמורהחלק של פעילותם  ומורכבות היקףגישה זו מכירה בעובדה כי 

 יותר.  רחבותולפיכך הדרישות הפיקוחיות הינן  ומורכבת 

, 1981-ההוראה אינה גורעת מהוראות דין רלוונטיות אחרות, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אמודגש כי  .4

 וחוקים, תקנות והוראות רלוונטיים אחרים., 2017 –)אבטחת מידע(, התשע"ז  תקנות הגנת הפרטיות
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 המדרג הרגולטורי

לפרמטרים המצביעים  רמות יישום בהתאםשלוש הכולל דרישות ההוראה נקבעו בהתאם למדרג רגולטורי,  .5

מפעילות לנזק כתוצאה  יםהפוטנציאליחשיפה ההסיכון וולפיכך על רמת המורכבות, על היקף הפעילות ועל 

המורשים לגשת כוח בתמורה. רמות היישום נקבעו באופן המביא בחשבון את מספר בעלי ההרשאה ה המיופ

נמשכו מספר הלקוחות שעליהם נשמר מידע במאגר המידע, וכן היקף דוחות ריכוז הנתונים שלמאגר המידע, 

 .אחרוניםה הקלנדרייםים רבעונה ארבעתמתוך  כל אחדמהלך בתמורה ב על ידי מיופה הכוח

 ,שנקבעו בהוראהבהתאם לתנאים היישום  רמותשלוש לאחת מאת עצמו  לשייךמיופה כוח בתמורה נדרש  .6

 כמפורט להלן:

התנאים כל כלל מיופה כוח בתמורה שמתקיימים לגביו יי ובקבוצה ז -)רמת יישום בסיסית(  1קבוצה  .6.1

 המפורטים להלן:

 . 10מספר בעלי ההרשאה בו אינו עולה על  .6.1.1

 .300לקוחותיו אינו עולה על מספר  .6.1.2

 ארבעתמתוך  מספר דוחות ריכוז הנתונים שמשך מיופה הכוח בתמורה במהלך כל אחד .6.1.3

 .1,000אחרונים, אינו עולה על ה הקלנדרייםרבעונים ה

 .טליתדיגיבאמצעות פלטפורמה  ללקוחותיומספק שירות  אינוכוח בתמורה המיופה  .6.1.4

 ככל שאחד התנאים לא מתקיים נדרש לבחון שיוך לקבוצה הבאה.

מתקיימים ו 1שאינו נכלל בקבוצה כלל מיופה כוח בתמורה יי ובקבוצה ז -( בינונית)רמת יישום  2קבוצה  .6.2

 כל התנאים המפורטים להלן:לגביו 

 . 100מספר בעלי ההרשאה בו אינו עולה על  .6.2.1

 .10,000מספר לקוחותיו אינו עולה על  .6.2.2

 ארבעתמתוך  מספר דוחות ריכוז הנתונים שמשך מיופה הכוח בתמורה במהלך כל אחד .6.2.3

 .10,000אחרונים, אינו עולה על ה הקלנדרייםרבעונים ה

 .דיגיטליתבאמצעות פלטפורמה  ללקוחותיומספק שירות  אינוכוח בתמורה המיופה  .6.2.4

 ככל שאחד התנאים לא מתקיים נדרש לבחון שיוך לקבוצה הבאה.

כלל מיופה כוח בתמורה שמתקיימים לגביו אחד או יותר יבקבוצה זו י -)רמת יישום גבוהה(  3וצה קב .6.3

 :המפורטים להלן מהתנאים

 .100 על עולה בו ההרשאה בעלימספר  .6.3.1

 .10,000 על עולה לקוחותיו מספר .6.3.2

 ארבעתמתוך  מספר דוחות ריכוז הנתונים שמשך מיופה הכוח בתמורה במהלך אחד .6.3.3

 .10,000אחרונים, עולה על ה הקלנדרייםרבעונים ה

 .דיגיטליתבאמצעות פלטפורמה  ללקוחותיושירות  מספקכוח בתמורה המיופה  .6.3.4

מספר בעלי ההרשאה נדרש התנאים הבאים יחדיו:  3, נדרש קיומם של 1לצורך סיווג לקבוצה להלן דוגמה: 

מיופה הכוח  שנמשכו על ידימספר דוחות ריכוז הנתונים , ו300נדרש להיות עד הלקוחות , מספר 10להיות עד 

כאשר אחד  .1,000אחרונים, אינו עולה על ה הקלנדרייםרבעונים ה ארבעתמתוך  במהלך כל אחדבתמורה 

כך למשל, במקרה שבו מספר בעלי . אינו מתקיים, מיופה הכוח בתמורה יסווג לקבוצה גבוהה יותרתנאים ה

 .2יופה הכוח בתמורה יסווג לקבוצה , מ310ות הינו הלקוחומספר  8נו יההרשאה ה

בהתאם, היקף הדרישות שהוחל  הפועל בהיקף פעילות נמוך. ףגו והינ 1כוח בתמורה המסווג לקבוצה  מיופה .7

הינו מצומצם וכולל דרישה לעמידה בהנחיות תקנות הגנת הפרטיות לעניין מאגרים שחלה  עליו בהוראה

העומד ההוראה כוללת דרישה לעריכת ביקורת על ידי מבקר, . פחותה כל, לעליהם רמת אבטחה בסיסית
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ביקורת כאמור.  לבחינת עמידת מיופה הכוח בתמורה בתקנות הגנת הפרטיותבהוראה, בדרישות אשר נקבעו 

ולאחר  במרשם הממונה, חודשים מיום רישומו של מיופה הכוח בתמורה 3תתבצע לראשונה בתוך  המבקר

 אישורי המבקר יועברו לידי הממונה. .פחותל חודשים 18-אחת למכן 

ויסווג  הפועל בהיקפי פעילות גבוהים יותר ףגו והינ ,3לקבוצה  וא 2כוח בתמורה המסווג לקבוצה  המיופ .8

מספק שירותים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית  ואו שהינ, להיקף פעילותובהתאם  באופן מדורגלקבוצה 

עלולים לחשוף של מיופי כוח בתמורה אלו היקפי הפעילות ואופי הפעילות . 3לקבוצה ובמקרה כזה יסווג 

דרישות נקבעו אותם לסיכוני אבטחת המידע והגנת הסייבר והגנת הפרטיות בהיקף נרחב יותר, ולפיכך 

לקבוצה  2קבוצה , ובאופן מדורג בין 1 קבוצההשוואה לאלו שנקבעו עבור משמעותית ברגולטוריות רחבות 

ההוראה כוללת דרישה לעריכת ביקורת על ידי מבקר, כהגדרתו בהוראה, לבחינת י קבוצות אלו, לגבי שת. 3

תתבצע המבקר חודשים לפחות. ביקורת  18-עמידת מיופה הכוח בתמורה בהנחיות ההוראה, אחת ל

    .  במרשם הממונה רישומו של מיופה הכוח בתמורהלאחר שנה הראשונה החצי לראשונה במהלך 

 ההוראה ועיקרי הדרישות שנכללו בהמבנה 

 להוראה כוללים: מבוא, תחולה והגדרות. 1-3סעיפים  .9

בעת שינוי סיווג  הסיווג לקבוצות, רמות היישום ושינוי סיווג קבוצה.כללי להוראה כולל: פירוט  4סעיף  .10

 :מקבוצה אחת לקבוצה אחרת שחלות עליה דרישות מחמירות יותר, תחול תקופת מעבר כמפורט להלן

 .חודשים 6של  הנוספותליישום הדרישות  מעבר תקופתתחול , 3או  2לקבוצה  1 בעת מעבר מקבוצה .10.1

 חודשים. 3ליישום הדרישות הנוספות של  מעבר תקופתתחול , 3-ל 2בעת מעבר מקבוצה  .10.2

 עמידת בדבר, בהוראהעל ידי מבקר, כהגדרתו חודש,  18אחת ל  ביקורת לעריכתלהוראה כולל דרישה  5סעיף  .11

 .בדרישות ההוראהמיופה הכוח בתמורה 

להוראה כולל הנחיות לנושא הפעלת שירות חדש באמצעות פלטפורמה דיגיטלית. במסגרת זו מיופה  6סעיף  .12

ובלבד להפעילו ויהיה רשאי יום טרם הפעלת שירות כאמור  90הכוח בתמורה נדרש לדווח לממונה לפחות 

לערוך בין השאר,  ,ה לממונה, מיופה הכוח בתמורה נדרש. טרם פניישהממונה לא התנגד לכך בתקופה זו

הנהלה על וב דירקטוריוןבלקיים דיון והגנת הסייבר, סקר סיכונים מפורט בדגש על סיכוני אבטחת מידע 

 .  קבל את אישורםהשירות החדש ול

 המיופ על פעילותלממונה לפקח אפשר , אשר נועדו ללהוראה כוללים דרישות דיווח לממונה 7-9סעיפים  .13

 : הדיווח כוללות. דרישות הכוח בתמורה

מידע ע"י מיופה הכוח לגביהם  רנשמשמספר בעלי הרשאה, מספר לקוחות  לגבידיווחים שנתיים  .13.1

 בשנת מהרבעונים אחד בכל בתמורה דוחות ריכוז נתונים שנמשכו על ידי מיופה הכוח מספר ,בתמורה

 ; אליה משתייך מיופה הכוח בתמורה הקבוצה  -, ועל בסיס הפרמטרים כאמור הקלנדרית הדיווח

בנושאים הבאים: שינוי סיווג קבוצה, דיווח על אירוע משמעותי שהתרחש או  דיווחים מיידים/שוטפים .13.2

שיש לו השפעה מהותית על ניהול המידע והגנתו, דיווח על אירוע צפוי בעל השפעה  כמעט והתרחש

 הפעלת שירות חדש באמצעות פלטפורמה דיגיטלית; דיווח על וכן מהותית על ניהול המידע והגנתו, 

על עמידת מיופה הכוח בתמורה בדרישות  מבקר אישורהעברת בלבד, המחייב  1דיווח החל על קבוצה  .13.3

  .לפחות , ברמת האבטחה הבסיסית2017-ע(, התשע"זדתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מי

 על מיופה כוח בתמורה המסווגהחלות , מפרטים את הדרישות (כלולים בפרק ד' להוראה) 10-12סעיפים  .14

 .1קבוצה ל

 ה כוח בתמורה המסווגעל מיופ החלות, מפרטים את הדרישות (כלולים בפרק ה' להוראה) 13-101סעיפים  .15

 . 2 קבוצהל

 על מיופה כוח בתמורה המסווג החלות, מפרטים את הדרישות (בפרק ו' להוראה)כלולים  102-164סעיפים  .16

 פרק ה'.שפורטו בדרישות . דרישות אלו מהוות דרישות תוספתיות ל3 קבוצהל
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 כהגדרתה, כחברההתאגדות  חובת, 3עבור מיופה כוח בתמורה המסווג לקבוצה  נקבע 102סעיף יצוין כי ב .17

כללי ממשל מתנהל על פי וזאת במטרה להבטיח כי מיופה הכוח בתמורה  ,1999-"טתשנ, החברות בחוק

 .חברה המחייבים פעילותתאגידי 

מפורט בהתאם ללממונה העברת דיווחים לכוללים פורמטים  ,)כלולים בפרק ח' להוראה(ה' -נספחים א' .18

 .לעיל 13בסעיף 

  

 מועד תחילת ההוראה

 – )להלןבבנק ישראל מערכת נתוני אשראי האינטרנט של יום פרסומה באתר בשל הוראה זו הינה  תחילתה .19

מיופה כוח בתמורה  –)להלן התחילה נכון ליום במרשם  םרשושבתמורה כוח  מיופה (; ואולם,התחילה'יום '

 . התחילהחודשים מיום  3 -יישמה לא יאוחר מ, רשום(

חודשים מיום התחילה,  6תחילתו של פרק ג' להוראה )דיווחים לממונה(, הינו לעיל,  19על אף האמור בסעיף  .20

( תרחש או כמעט והתרחש בתחום ניהול המידע והגנתודיווח על אירוע משמעותי שה) 8.2למעט סעיף 

 .שתחילתו ביום התחילה

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 אייל חדד

 הממונה על שיתוף בנתוני אשראי


