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 כללי .1

)להלן: "החוק"( במטרה להסדיר בהסדר  1986 -חוקק חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו  1986בשנת  .א

כולל את נושא כרטיסי הבנק )"כספומטים"( וכרטיסי האשראי. ) להלן: "כרטיסי חיוב"(, 

 בהיבטים האזרחיים והפליליים . 

זו גוררת בצידה  השימוש בכרטיסי חיוב הפך לאחד מאמצעי התשלום העיקריים במשק. תופעה .ב

מבחינה כמותית ואיכותית. כתוצאה מכך  עליה משמעותית בעבירות הקשורות לכרטיסי חיוב,

לחברות כרטיסי האשראי הישראליות והבינלאומיות )מעבר לפגיעה בשמה  נגרם נזק ניכר ביותר,

 הטוב של מדינת ישראל(.

קרה שוטפת על השימוש חברות כרטיסי האשראי למניהן וכן הבנקים המסחריים פועלים לב .ג

 בכרטיסי האשראי על מנת לצמצם את הפסדיהם, לגלות עבירות לסוגיהן ולאתר העבריינים .

מטרת הנוהל הנחיית דרכי החקירה בסוגי העבירות השונות הכרוכות בשימוש בכרטיסי חיוב, וכן  .ד

שראי בדרכי שיתוף הפעולה בין משטרת ישראל לבין מחלקות הביטחון של חברות כרטיסי הא

 הן.ילמנ

 החוקי ההיבט .2

 (1986-המונחים השונים המוגדרים בחוק . )חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו .א

 "כרטיס בנק", המיועד למשיכת כסף ממכשירי בנק ממוכנים )"כספומט"/"בנקט"(.  (1)

 של התמורה.  ללא תשלום מיידי"כרטיס אשראי", המיועד לרכישת נכסים  (2)
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מספק וניתן לצבור בו ערך כספי בדרך של טעינה "כרטיס תשלום", מיועד לרכישת נכסים  (3)

חוזרת )לא כולל כרטיס הניתן לטעינה בכסף מזומן בלבד אשר לא ניתן באמצעותו לחייב את 

 חשבון הלקוח(.

"כרטיס חיוב" כולל הן "כרטיס בנק", הן "כרטיס תשלום" והן "כרטיס אשראי". יש  (4)

כמו כן לא יחשב ככרטיס  כ"כרטיס חיוב". אינו נחשב כי כרטיס/קוד  "בזקכרט" , להדגיש

 הנמכרים ללא רישום בעלים.  pre-paid-חיוב כל כרטיסי ה

 טריטוריאלית-תחולה אקס .ב

מרבית כרטיסי החיוב משמשים גם כאמצעי תשלום בינלאומי, ולכן ייתכן שתעלה השאלה  (1)

 בעבירה . היכן נעברה העבירה בכרטיס החיוב, והאם דיני העונשין של מדינת ישראל חלים

תחולת עבירות העונשין המנויות בחוק כרטיסי חיוב כפופה להסדר הכללי הקבוע לעבירות  (2)

 חוץ בחוק העונשין.

:דיני העונשין של מדינת ישראל  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  -12)א( ו7על פי סעיפים  (3)

שחלק כך בתחומי מדינת ישראל. לפיכך, די ב שנעברה כולה או מקצתהחלים על כל עבירה, 

 כדי להקנות סמכות שיפוט ותחולה לדין הישראלי. בוצע בארץ,  מהעבירה

 -שימוש בחו"ל ונעשה בו  בישראלכך, למשל, אם כרטיס החיוב של לקוח ישראלי נגנב  (4)

עבירת הגניבה הושלמה בישראל ולבתי המשפט בישראל, יש סמכות ותחולה לדיני 

 העונשין של מדינת ישראל.

לא  -נגנב מאזרח ישראלי, בעת ששהה בחו"ל ונעשה בו שימוש בחו"ל  מאידך, אם הכרטיס

 יחול במקרה זה, הדין הישראלי.

 להלן סוגי העבירות המוגדרות בחוק: .ג

)א( לחוק קובע כי "מנפיק לא ישלח ולא ימסור, 15סעיף  - הפצת כרטיס חיוב ללא חוזה (1)

ביודעין, כרטיס חיוב ללקוח אם הלקוח לא חתם קודם לכן על חוזה כרטיס חיוב" )חריג לכך 

 )ד( לגבי כרטיס תשלום הניתן לטעינה באמצעות כרטיס חיוב נפרד(.15נקבע בסעיף 

רק לאחר חתימה על חוזה חברות כרטיסי האשראי נוהגות למסור כרטיסי חיוב אך ו

 מתאים, ולכן עבירה זו נדירה ביותר. אי לכך, הנחיה זו לא תעסוק בה.

)א( לחוק קובע, כי "הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא 16סעיף  - גניבת כרטיס חיוב (2)

מאסר שלוש  -בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, דינו 

 שנים".

 הינם כדלקמן: גניבת כרטיס חיובעבירה של לפיכך, יסודות ה

לרבות השגת החזקה בתחבולה,  -( לחוק העונשין 1)ג()383כמשמעותה בסעיף  - נטילה (א)

בהפחדה, בטעות הבעלים ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך, ואף במציאה, אם בזמן 

 אוהמציאה הניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעלים. 

 טיס חיוב;של כר החזקה (ב)
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 (;לשימושומי שכרטיס החיוב הונפק  -)דהיינו, הבעלים שלא בהסכמת לקוח (ג)

 אולהשתמש בו, בכוונה  (ד)

 להשתמש בו. בכוונה לאפשר לאחר (ה)

)ב( לחוק קובע חזקה לפיה, "הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת הלקוח, 16סעיף 

ולת אם הוכיח הצדק חזקה שהוא מתכוון להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, ז

 סביר לנטילה או להחזקה כאמור".

 -לחוק העונשין, התשל"ז  -384ו 383יש לשים לב, כי בניגוד לעבירה הגניבה, לפי סעיפים 

, אין העבירה של גניבת כרטיס חיוב כוללת את היסודות של "נשיאה" ו"כוונה לשלילת 1977

 קבע". 

כוללת גם גניבת "התוכן הכלכלי" של כרטיס  מכך משתמע, בין היתר, כי גניבת כרטיס חיוב

 החיוב, כאשר הכרטיס גופו ייתכן שיוחזר בסופו של דבר לבעליו.

לחוק קובע, כי "המשתמש בכרטיס חיוב או במרכיב  17סעיף  -הונאה בכרטיס חיוב  (3)

מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות  -ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו 

 מאסר חמש שנים". - מחמירות, דינו

 לפיכך, יסודות עבירה זו הם שניים בלבד:

 בכרטיס חיוב, או במרכיב ממרכיביו; שימוש (א)

 להונות.כוונה  (ב)

ע"י המחוקק. בתי המשפט הבחינו בין לא הוגדרו  –"הונאה" או "כוונה להונות" המונחים 

 .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  414"הונאה" לבין "מירמה", כהגדרתה בסעיף 

ככוונה להניע אדם לפעול לרעתו, הן בדרך מעשה והן בדרך כוונה להונות הפסיקה הגדירה 

יושר או בשחיתות כך שאין צורך שתהיה במעשה -מחדל וייתכן שהטעיה זו תתאפיין באי

מירמה דווקא. מכך משתמע, כי אף כאשר הספק קיבל את התמורה בעד המוצרים שנרכשו 

 -ממכשיר "כספומט"  אצלו באמצעות השימוש לרעה בכרטיס החיוב ואף כאשר נמשך כסף

 ייתכן שקיימת הונאה.  

במעשי הונאה רבים השימוש לרעה מתבצע באמצעות שימוש בצופן  -"מרכיב ממרכיביו" 

הסודי בלבד, או במרכיב הנומרולוגי של כרטיס החיוב, אך ביטוי זה רחב דיו כדי להגן על 

 החשבון וכד'.השימוש בכל אחד מהפרטים שעל כרטיס החיוב, כגון שם בעליו, מספר 

שכולל כל אדם המחזיק בעת ביצוע העבירה  "משתמש",יש לציין, כי המחוקק נקט במונח 

 גם בעל הכרטיס עצמו. -בכרטיס, ובכלל זה 

לחוק קובע, כי "המחזיק בחומר או במכשיר  18סעיף  - החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב (4)

, להוספת נתונים או לעריכת המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה, למחיקה

מאסר שלוש  -שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו 

 שנים".
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עצם החזקת חומר/מכשיר/ציוד כמפורט בסעיף ללא הסכמת המנפיק הינו עבירה משמע, 

 )ואין צורך להוכיח כי נעשה שימוש כלשהו בציוד זה(. 

ספת נתונים או עריכת שינויים" כולל גם שינוי הנתונים על גבי הפס לעניין סעיף זה, "הו

המגנטי וקידוד נתונים של כרטיס חיוב על גבי כרטיסים הנושאים פס מגנטי ואינם כרטיסי 

 חיוב )כגון, כרטיס חבר במועדון צרכנים(.

 )א( לחוק קובע, כי "לקוח המשתמש בכרטיס19סעיף  - שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי (5)

אשראי או המוסר לאחר כרטיס אשראי, בידיעה שהוא עלול להשתמש בו, והכל כשהוא יודע 

שהשימוש יגרום לחריגה מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי או שהיה לו יסוד סביר להניח 

 קנס ...".-שהשימוש יגרום לחריגה כאמור, דינו 

הדין הפלילי ]נוסח  , אשר אינה מופיעה בתוספת השניה לחוק סדרעווןזוהי עבירה מסוג 

 .1982 -משולב[, התשמ"ב 

שימוש חורג החוק קובע כעבירה אך ורק את השימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי. משמע, 

 .בכרטיס בנק )"כספומט"( על ידי הלקוח אינו מהווה עבירה כלל

 יסודות העבירה של שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי הינם כדלקמן:

 או, יס האשראיבכרטעל ידי הלקוח שימוש  (א)

 שהוא עלול להשתמש בו. יודע, כשהלקוח מסירת כרטיס האשראי לאחר (ב)

 אושהשימוש יגרום לחריג מהמוסכם בחוזה כרטיס האשראי, יודע הלקוח  (ג)

 שהשימוש יגרום לחריגה כאמור. יסוד סביר להניחללקוח היה  (ד)

לחוזה )ב( לחוק נקבעה חזקה לפיה, מקום בו נוצרה יתרת חוב שלא בהתאם 19בסעיף 

ימים מיום שהלקוח נדרש לשלמו, חזקה שהלקוח  11כרטיס האשראי, והחוב לא סולק תוך 

ידע שהשימוש יגרום לחריגה, או שהיה לו יסוד סביר להניח שהשימוש יגרום לחריגה, ועליו 

 הראיה לסתור.

 הנחיות .3

 כללי .א

)א( 15רב העבירות בחוק הן עבירות מסוג פשע, מלבד הפצת כרטיס חיוב ללא חוזה )סעיף  (1)

ככלל: יש לפתוח )א( לחוק( שהינן עוון. 19לחוק( ושימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי )סעיף 

תיק פ.א. בגין כל תלונה על עבירות הנוגעות לכרטיסי חיוב, מלבד תלונה על שתי העוונות 

 (.5.ו.3טופלו כאמור בסעיף האמורות לעיל, שי

במידה וקיים ספק האם אכן מדובר בעבירה על חוק כרטיסי חיוב, תסווג העבירה בתחילה, 

כ"חקירות כללי", והסיווג הסופי יינתן מאוחר יותר לאחר היוועצות עם הגורמים 

 המתאימים העוסקים בחקירת עבירות מירמה.

ת הראיות, כולל מקום תפיסת המוצג, כל תלונה תלווה במסמכים ותרשומות אודות שרשר (2)

 ממי ומתי.
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 הטיפול במוצגים יהיה כמתווה בהנחיות ובחוזרי חטח"ק לעניין זה .  (3)

"הטיפול  – 14.11.11סמכויות גניזה וסגירת תיק חקירה יהיו כקבוע בפקודת מטא"ר  (4)

 בתלונה ובתיק חקירה".

 גניבת כרטיס חיוב .ב

 המחזיק כדין -של שני נפגעים עיקריים  הטיפול בעבירה זו נועד להגן על האינטרסים (1)

 . וחברת כרטיסי האשראיבכרטיס החיוב 

בכרטיס לביצוע רכישות, משיכות מזומנים או קבלת  ללא שימוש-נטילה בלבדבמקרה של  (2)

טובות הנאה אחרות, תטופל תלונה על עבירה זו כגניבה רגילה, כאשר המתלונן הינו המחזיק 

 הונפק לשימושו(. כדין בכרטיס )מי שכרטיס החיוב

האם נעשה שימוש בכרטיס לאחר  לבדוקלחברת כרטיסי האשראי על התלונה ו יש לדווח  (3)

הגניבה/האובדן. כמו כן לבקש מחברת כרטיסי האשראי דווח על שימוש עתידי בכרטיס 

 החיוב על ידי נוטלו.

 כאשר נעשה שימוש בכרטיס החיוב, חברת כרטיסי האשראי ניזוקה בשל חובתה להשיב (4)

ללקוח, ממנו נגנב הכרטיס, את הסכומים שחויב בהם בשל עסקאות או פעולות שנעשו 

לפיכך, תגבה בנוסף הודעה/תלונה מחברת כרטיס האשראי, )א( לחוק(. 6בכרטיס )סעיף 

)כולל שוברי  עסקאות שבוצעו בחו"ל, לפי העניין(  הרלבנטייםבצירוף שוברי העסקאות 

 (.3.ג.)3ה הנחיות מפורטות בסעיף רא וכל חומר ראיות נוסף רלבנטי.

במידה ומדובר בכרטיס אשראי מסוג "ויזה", ייתכן שהכרטיס נשוא התלונה הוצא על ידי  (5)

חברה מסוימת, בעוד שלבתי העסק, בהם בוצעו העסקאות באותו כרטיס, הסכם עם חברת 

כל  האשראי השנייה. במקרה מעין זה, ייתכן שתיווצר בעיה באיסוף שוברי העסקאות. אם

המאמצים להשגת שוברי העסקאות עלו בתוהו, יש לקבל תדפיס מחשב מחברת האשראי 

 שהנפיקה את הכרטיס אודות העסקאות האמורות.

 איפיוני הונאה בכרטיס חיוב .ג

עבירה זו, ככל עבירת הונאה, יכולה להתממש בצורות שונות ובאופנים שונים. כל מקרה שלא 

ת שנקבעו בנוהל ובהתאם להוראות המשטרה הכלליות נכלל בנוהל זה, יטופל ברוח העקרונו

 (.14.11.11בנושא הטיפול בתלונות )כגון, פקודת מטא"ר 

 של צדדים הזרים לעסקת האשראי, לקוחות ובעלי עסקים: דרכי הונאהלהלן מספר 

 זיוף כרטיסי חיוב (1)

המגנטי זיוף כרטיסי חיוב יכול להתבצע במספר רב ביותר של דרכים, החל מזיוף הפס  (א)

בלבד וכלה בייצור הכרטיס כולו, כולל צבעו, סמל )"לוגו"( החברה המנפיקה והתמונה 

 מימדית )"הולוגרמה"(.-התלת

.ד. 3מאחר שזיוף כרטיסי חיוב כרוך בהחזקת ציוד לזיוף זה, יש לפעול כאמור בסעיף  (ב)

 להלן.
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 :שימוש לרעה בכרטיס חיוב (2)

כך על פי חוזה כרטיס חיוב הינו "שימוש כל שימוש בכרטיס חיוב בידי מי שאינו זכאי ל (א)

 )א( לחוק(.5על פי החוק )סעיף  לרעה"

לקוח שנודע לו על שימוש לרעה בכרטיס החיוב שלו, על גניבת הכרטיס או על אובדנו,  (ב)

למסור למנפיק )חברת כרטיסי האשראי( הודעה על כך על מנת שלא יהיה הוא  חייב

פיכך, תלונה על הונאה בכרטיס חיוב על האחראי על השימוש לרעה שנעשה בכרטיס. ל

דרך של שימוש לרעה בכרטיס ייתכן שתתקבל הן מהלקוח/מחזיק הכרטיס והן מחברת 

 כרטיסי האשראי. 

יש לבחון האם במקרה בו נמסרה הודעה של הלקוח לחברת האשראי על הכחשת העסקה, 

כי הנפגעת היא ניתן להסתפק בהודעה זו בלבד, או שיש לגבות מהלקוח הודעה. לציין 

חברת האשראי ולא הלקוח, שכן הסכום בו חויב כרטיס החיוב שנעשה בו שימוש לרעה, 

 יושב ללקוח ע"י חברת האשראי.

(, משנעשה שימוש לרעה על ידי מי שגנב/נטל כרטיס חיוב ממחזיקו, 4.ב.)3כאמור בסעיף  (ג)

חר בחברה, יש לגבות הודעה ממחלקת הביטחון של חברת האשראי, או מגורם מוסמך א

ולצרף לתלונה את שוברי העסקאות הרלבנטים )כולל שוברים של עסקאות שנעשו בחו"ל, 

 במידת הצורך( וכל ראיה נוספת רלבנטית.

לשם זיהוי העבריין, יש לגבות הודעות מבעלי העסקים, בהם השתמש העבריין בכרטיס  (ד)

בריין על ידי בעלי החיוב שלא כדין. ככל שהנסיבות מאפשרות זאת, יש לפעול לזיהוי הע

העסקים. יש לפעול לקבלת כל האמצעים העשויים לשמש לזיהוי החשוד, כולל תפיסת 

 צילומי האבטחה מבתי העסק בהם נעשו השימושים לרעה. 

בעסק, המאגד מועדון לקוחות/צרכנים, יש לבדוק האם השימוש לרעה בכרטיס החיוב  (ה)

מידה שכך אירע, ניתן לאתר את נעשה בד בבד עם כרטיס מועדון הלקוחות/צרכנים. ב

 החשוד באמצעות כרטיס המועדון שלו, או לקשור בין חשוד לבין שימוש לרעה ספציפי.

צוין על גבי שובר עסקה מספר טלפון, יש לבדוק את הקשר בין הבעלים של קו הטלפון  (ו)

 לבין ביצוע העבירה.

בתום  –/ים מוצרים, שנרכשו תוך שימוש לרעה בכרטיס חיוב ונתפסו מידי החשוד (ז)

ההליכים )או משעה שהוחלט ע"י ר' יחידת החקירות כי אין עוד צורך בהחזקת המוצגים, 

או חלקם, כראייה(, יועברו חזרה לחברת האשראי הנוגעת. במקרים בהם חברת האשראי 

לא השיבה את הכספים ללקוח )למשל במקרים בו הוחזק הקוד הסודי בסמוך לכרטיס 

משל בעסקה במסמך חסר אשר הוכחשה ע"י הלקוח(, יש אשראי שנגנב( או לספק )ל

 לפעול להשבת המוצרים ככל מוצג אחר )השבה לבעלים / חילוט וכו'(.

 שימוש במרכיבי כרטיס חיוב של אחר לביצוע עסקה במסמך חסר (3)

)א( לחוק, ניתן לבצע עסקאות בכרטיס אשראי אף ללא הצגת כרטיס 9על פי סעיף  (א)

האשראי )עסקה טלפונית( או באמצעות מסמך שלא צוינו בו כל פרטי הלקוח ובמסמך 
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שלא נחתם על ידי הלקוח )כגון, קניית דלק בתחנות לשירות עצמי(. עסקה כזו הינה 

 ה שנעשתה באמצעות האינטרנט. "עסקה במסמך חסר". סעיף זה מתייחס גם לעסק

)ב( לחוק קובע, כי בעסקה במסמך חסר עסקינן, הלקוח יכול להודיע למנפיק, תוך 9סעיף  (ב)

ימים מההודעה על החיוב, שהוא לא ביצע את העסקה, או שהמסמך הושלם שלא  31

בסכום בו התחייב הלקוח, ואזי ישיב לו המנפיק את סכום החיוב, או את ההפרש. הוראה 

תחה פתח להונאות באמצעות הזמנת טובין או שירותים וחיוב כרטיס אשראי אחר זו פ

 או מספר של כרטיס אשראי פיקטיבי.

אם המתלונן הינו בעל העסק, ממנו הוזמנו הטובין או השירותים יש לקבל ממנו את כל  (ג)

התיעוד הקשור להזמנה ולאספקה של הטובין/ השירותים, ובכלל זה הקלטה של המענה 

שיחה מזוהה, תרשומות שנערכו על ידי העובדים בעסק, הוכחות לגבי מסירת  הקולי,

 הטובין/השירותים ולגבי הכתובת בה נמסרו.

יש לגבות הודעה מחברת כרטיסי האשראי בנוגע לזהותו של הלקוח האמיתי, כולל כל  (ד)

 פרטיו, ובנוגע לפרטי העסקה במסמך חסר.

ם, על מנת לוודא כי הוא לא ביצע את יש לגבות הודעה מהלקוח האמיתי, במידה שקיי (ה)

 העסקה המדוברת.

 קשירת קשר על ידי המחזיק כדין בכרטיס (4)

במקרה זה, מחזיק הכרטיס מוסר לאחר את כרטיס החיוב, לעיתים גם את הצופן הסודי,  (א)

 מתוך כוונה לדווח על אובדן/גניבה ולתבוע מחברת כרטיסי האשראי זיכוי או אי חיוב.

ת כרטיסי האשראי היא הניזוקה, יש לגבות תלונה ממחלקת מאחר שבהונאה זו חבר (ב)

הביטחון של חברת האשראי, ולאסוף ראיות כבתלונה על גניבת כרטיס חיוב. כן יש לקבל 

 .מחברת כרטיסי האשראי את הראיות שאספה המצביעות על קשירת הקשר האמור

 הודעה כוזבת אודות אובדן/גניבת כרטיס חיוב (5)

כי "הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה )ב( לחוק קובע, 5סעיף  (א)

לאחר שהלקוח הודיע לחברת כרטיס האשראי על ". משמע, אחרי שנמסרה הודעה

אין הלקוח מחויב בעסקאות שנעשו בכרטיס  -גניבת כרטיס החיוב, או על אובדנו 

 החיוב שלו.

באמצעות הודעה "פטור" מוחלט זה פותח פתח להונאת חברת האשראי ע"י הלקוח,  (ב)

ביצוע עסקאות בכרטיסו, בטרם  -כוזבת על אובדן או גניבת כרטיס החיוב, ומאידך 

 תספיק חברת האשראי לחסום את השימוש בכרטיס החיוב.

כאשר מתעורר חשד לביצוע הונאה מסוג זה, יש לתפוס את שוברי התשלום ולשלוח  (ג)

עבדת מסמכים לשם אותם, ביחד עם דוגמאות כתב יד של הלקוח החשוד למז"פ/מ

 השוואת כתבי היד.

במידת האפשר, יש לבצע מסדר זיהוי )תמונות או חי( לבעלי העסקים בהם בוצעו  (ד)

 העסקאות על ידי הלקוח החשוד.
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 הודעה כוזבת בנוגע לעסקה במסמך חסר (6)

)ב( לחוק קובע, כי הלקוח יכול לקבל את סכום החיוב של עסקה במסמך חסר, אם 9סעיף  (א)

ק, כי הוא לא ביצע עסקה זו. בשל הוראה זו, ישנם מחזיקי כרטיסי הוא מודיע למנפי

חיוב המודיעים הודעה כאמור, אף על פי שעסקה כזו התקיימה בפועל, על מנת לקבל 

זיכוי על סכום העסקה או ממניעים פליליים אחרים )כגון, הכחשת הימצאותם במקום 

 (.מסוים בשעה מסוימת כדי לשלול קשר לעבירה פלילית אחרת

כאשר מתקבלת תלונה על הונאה מסוג זה מחברת כרטיסי אשראי, יש לפעול לקבלת  (ב)

 העתק(.  -שובר התשלום )ובמידה שהושמד 

במהלך חקירת החשוד, יש לקבל דוגמאות של כתב ידו וחתימת ידו, ולשלוח אותן  (ג)

 להשוואה עם הכתוב בשובר התשלום למז"פ/מעבדת מסמכים.

ך חסר באמצעות האינטרנט, יש לתפוס את המחשב במקרים בהם בוצעה עסקה במסמ (ד)

של החשוד ולבדוק, באמצעות חוקר מחשבים מיומן, האם ישנו תיעוד לביצוע העסקה. 

כמו כן יש לבדוק כתובות מייל של החשוד ולהשוותן לכתובות מייל אשר נעשה בהן 

 שימוש בהזמנת המוצרים באינטרנט.

 הודעה כוזבת בדבר אי קבלת התמורה לעסקה (7)

מיידית אם  )א( לחוק : על חברת האשראי להפסיק לחייב את הלקוח,11על פי סעיף  (א)

 הלקוח הודיע בכתב למנפיק שהנכס שנרכש לא סופק לו ושהוא ביטל את העסקה.

 סעיף חוק זה הינו פתח להונאות, או ניסיונות להונות: (ב)

הודעה לחברת האשראי אודות אי אספקת הנכס, כאשר למעשה הנכס סופק, אך  (1)

במצב זה לא ניתן  –הלקוח אינו מרוצה מטיב הנכס שסופק )כגון סחורה פגומה( 

לבטל את העסקה בכרטיס האשראי, ולכן הודעה )שקרית( לחברת האשראי בדבר 

 ( לעיל.2אי אספקת הנכס תטופל כאמור בפסקה )

אי השלמת  –חברת האשראי, כאשר היה "כשלון תמורה מלא" הודעה כאמור ל (2)

עבודה, אי אספקת הסחורה וכד', הינה כדין, ולכן אין מדובר בעבירה של הונאה 

 בכרטיס חיוב.

 

 שינוי סכום העסקה ללא הרשאה (8)

יום מקבלת ההודעה על חיוב,  31א)א( לחוק קובע, כי לקוח המודיע למנפיק, תוך 6סעיף  (א)

 זכאי להשבת ההפרש בין הסכומים. -הוגדל ללא הרשאה כי הסכום במסמך 

שינוי מסמך העסקה ללא הרשאת הלקוח מהווה עבירה של הונאה בכרטיס החיוב וכן  (ב)

 , מצידו של בעל העסק.1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  418עבירת זיוף, לפי סעיף 
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פוס את מעבר לגביית עדויותיהם של המתלונן )הלקוח( והחשוד )בעל העסק(, יש לת (ג)

צילום של עותק השובר שהועבר  -השובר נשוא המחלוקת שבידי בעל העסק, ובהעדרו 

יש להעביר את כל  -לבנק. לאחר קבלת דוגמאות כתב יד וחתימת יד מהמתלונן ומהחשוד 

 המסמכים למז"פ /מעבדת מסמכים לצורך השוואתם.

 הונאות נוספות על ידי בעלי עסקים (9)

 קים יכולים אף הן ללבוש מגוון של צורות ואופנים, כגון:עבירות ההונאה מצד בעלי העס (א)

על כרטיסים ולקוחות לצורך זיוף כרטיסי חיוב ו/או העברתם  איסוף מידע (1)

 לזייפנים.

או מזויפים,  מחזיקי כרטיסי חיוב גנוביםבשיתוף פעולה עם  ביצוע עסקאות (2)

 שהם כאלה. בידיעה

לקו תקשורת בין בית עסק כלשהו לבין חברת כרטיסי האשראי, והעברת  התחברות (3)

 הנתונים אודות העסקאות כאילו שבוצעו על ידי עסק אחר.

 עבירות אלו ייחקרו ככל עבירת מירמה והונאה אחרת. (ב)

 החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב .ד

רטיס חיוב, לייצור או להדפסה/מחיקה של כ בחומריםאו  בהחזקת ציודעבירה זו מאופיינת  (1)

 או לעריכת שינויים בו, ללא הסכמת המנפיק.

זיוף כרטיסי החיוב מתבצע, בדרך כלל, באמצעות תוכנת מחשב מתאימה, מכשיר קידוד  (2)

(Encoding( ומכשיר הבלטה )Embossing אותם ניתן לרכוש במרבית חנויות לציוד ,)

שנדרש, למשל, כדי לזייף מחשבים. יש לשים לב, כי אין מדובר בציוד מתוחכם במיוחד )כפי 

 שטרי כסף(.

כאשר קיים מידע מוקדם אודות מקום, בו מתבצעת העבירה האמורה, יש לפנות לבית  (3)

המשפט בבקשה לצו חיפוש. בבקשה זו יש לבקש לצרף נציגים של חברת כרטיסי האשראי 

 המתאימה לקבלת סיוע בזיהוי הציוד והחומרים וכל סיוע אחר.

תוך ציון מקומו בזירה, כולל מסמכים וציוד מחשב נילווה. הציוד, בעת החיפוש, יש לתפוס  (4)

מעבדת  –את הציוד וכרטיסי האשראי המזויפים, שנתפסו בזירה, יש להעביר למז"פ 

 אלקטרוניקה, לצורך בחינת דרכי הזיוף והאפיונים המיוחדים של ציוד הזיוף.

התאמה בין הפס המגנטי  כאשר נתפסים כרטיסי חיוב החשודים כמזויפים, יש לבצע בדיקת

לבין המספר המוטבע על גבי הכרטיס. לציין כי כאשר עולה כי פרטי הפס המגנטי אינם 

תואמים לפרטים המוטבעים, ברור כי מדובר בזיוף. עם זאת, גם כאשר פרטי הפס המגנטי 

תואמים לפרטים המוטבעים, יש לבדוק מול חברות האשראי האם הכרטיס מזויף. מומלץ כי 

מקרה של תפיסת כרטיסי חיוב, אשר קיים חשד לגביהם כי הם מזויפים, יש לפנות בכל 

 לחברות האשראי. 
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במקרים של זיוף כרטיסי חיוב ע"י העתקת הפס המגנטי ממכשירי כספומט, יש לחפש את 

המכשיר )"שפתיים"( שבאמצעותו בוצע הזיוף וכן את המצלמה המיועדת להתחקות אחר 

הלקוח. מומלץ כי חיפוש זה יעשה בשיתוף עם נציגי חברות הקוד הסודי המוקש ע"י 

 האשראי. 

תלונה על עבירה זו תתקבל מחברת כרטיסי האשראי, בהתאם לציוד שנתפס. אף חוות הדעת  (5)

 -אודות מאפייני הזיוף הייחודיים לכרטיסי האשראי )בעיקר בכל הנוגע לסימני הביטחון( 

 שנתפס. תתקבל מחברת כרטיסי האשראי, בהתאם לציוד

כהגדרתו בחוק המחשבים,  תפיסת מחשב וציוד נלווה מחייבת נוכחות של "חוקר מיומן", (6)

 .1995 -התשנ"ה 

דוח עבירות מחשב. המשך / מפלג עבירות מחשב 433ללהב עם גילוי עבירה זו, יש להעביר  (7)

ביחידות השונות או במפלג עבירות מחשב, בהתאם  חוקר מיומןהטיפול יהיה באמצעות 

 ולאופי של העבירה או הציוד. להיקף

אם מתעורר צורך בחוות דעת לגבי אופי הציוד, יש לפנות למחלקת בטחון בחברת כרטיסי  (8)

לקבל חוות דעת ממקור חיצוני נוסף. ניתן לפנות למחלקת הבטחון  -האשראי, ובעת הצורך 

 לקבלת המלצה למומחה מתאים.

 להנחיותיו של חוקר מיומן.הטיפול בציוד מחשב וציוד נילווה ייעשה בכפוף  (9)

יש לשים לב, כי החזקת ציוד לשם "זיוף" כרטיס חיוב של חברה, אשר אינה קיימת בפועל  (11)

)בארץ או בחו"ל(, איננה נכנסת לגדר העבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב. זאת, 

ת מאחר שלא זויפו כרטיסי חיוב של מנפיק כלשהו. עם זאת, מדובר במעשה הנכנס למסגר

 הונאה בכרטיסי חיוב.

 שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי .ה

 עבירה זו מאופיינת באחד או יותר מהמאפיינים הבאים: (1)

 של עסקאות בזמן קצר. רצף (א)

 לתקרה של בית העסק. שמתחתעסקאות בסכומים  (ב)

 , בהן הלקוח לא מקבל סחורה ובעל העסק שותף לעבירה.פיקטיביותעסקאות  (ג)

 החוב שנוצר בחשבון הבנק או בחשבון חברת האשראי. אי כיסוי (ד)

חברות האשראי והבנקים.  -עבירה זו נועדה להגן על האינטרסים של שני נפגעים עיקריים  (2)

במרבית כרטיסי האשראי, ניתן האשראי על ידי הבנק )עימו נחתם החוזה(, אך ישנם כרטיסי 

ה עסקית של חברת כרטיסי אשראי המונפקים עבור לקוחות של בנק שאינו מאותה קבוצ

לכן ניתן לקבל תלונה על עבירה האשראי, ואז ניתן האשראי על ידי חברת כרטיסי האשראי. 

 זו אך ורק מחברות האשראי ו/או מהבנקים )אך לא מבעלי עסק(.

עבירה זו באה להגן אף על מנפיקים מחו"ל, אשר לקוחותיהם מבצעים בישראל שימוש  (3)

לכן, יש לקבל תלונה על עבירה זו מחברות כרטיסי האשראי  בכרטיס האשראי ללא כיסוי.
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הישראליות )המייצגות לצורך כך חברות אשראי בינלאומיות(, אף כאשר כרטיס האשראי 

 הונפק בחו"ל.

בעת גביית התלונה, יש לקבל העתק מחוזה כרטיס האשראי, דפי חשבון המוכיחים את  (4)

החריגה מהחוזה. כן יש לברר עם  העבירה / החריגה, ומסמכים נוספים המעידים על

המתלונן האם הלקוח נדרש לשלם את יתרת החוב באמצעות הודעה בכתב בדואר רשום, 

יש לצרף את המסמכים הנוגעים לדרישה זו ולאי היענותו של הלקוח לדרישת  -ובמידה שכן 

 ימים. 11התשלום תוך 

שוברי עסקאות הקשורות כאשר מדובר בעבירה שלא גרמה ליתרת חוב, יש לתפוס מדגם של  (5)

 לעבירה ואישור מחברת כרטיסי האשראי על כך שהכרטיס נמצא בידי הלקוח.

עוון", תלונה בגין שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי תיגנז מאחר שמדובר בעבירה מסוג " (6)

 אלא אם כן: באי תביעה אם אין עניין לציבור בחקירה ובהעמדת מבצע העבירה לדין.

 נסיבות העניין.בגבוה סכום החריגה  (א)

 בתוך תקופה של שלושה חודשים. הוגשו תלונות על עבירות דומותנגד אותו חשוד  (ב)

או תלויים ועומדים נגדו מספר תיקי חקירה בגין עבירות  רישומים פלילייםלחשוד יש  (ג)

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק(  1977 -לפי פרק י"א, סימן ו' לחוק העונשין, התשל"ז 

 .1986 -פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו ו/או בגין עבירות ל

 חלק מסדרת עבירות.עבירת השימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי היא  (ד)

 .עבירות פליליות נוספותהעסקאות בכרטיס האשראי מצביעות על  (ה)

 .5, סעיף 14.11.11יתר השיקולים המנויים בפקודת מטא"ר  (ו)

ור בחקירה, תיגנז התלונה קבע הקצין המוסמך, כי על פי השיקולים הנ"ל אין עניין לציב (7)

, מבלי לחקור את החשוד. הודעה על 14.11.11בהתאם לנהלים הקבועים בפקודת מטא"ר 

"הודעה על החלטה שלא להוסיף לחקור או  - -3177החלטה זו תימסר למתלונן בטופס מ'

 שלא להעמיד לדין".

 עבירות באמצעות גניבת מידע ממערכות ממוחשבות .ו

מתרחב המסחר האלקטרוני באמצעות האינטרנט. עריכת קניות בשנים האחרונות, הולך ו (1)

מקוונות באמצעות האתרים האינטראקטיביים הנה דבר שבשגרה כיום. כל אדם שיש לו 

 -גישה לאינטרנט, או לאמצעי אלקטרוני מקוון אחר, וברשותו כרטיס חיוב שהונפק עבורו 

 יכול לעשות שימוש במסחר האלקטרוני.

רונה "בנקאות אלקטרונית" )או "בנקאות מרחוק"(, המאפשרת במקביל, התפתחה באח (2)

ללקוח בנק לגשת לחשבון שלו בבנק באמצעות המחשב שלו בביתו הפרטי, ואף לבצע בו 

 פעולות מסוימות.

הבעיה העיקרית שהתעוררה עם ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות נוגעת לבעיית בטחון  (3)

צעות רשת האינטרנט מתעורר בזמן התשלום המידע ברשת המחשבים. הקושי במכירה באמ
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עבור המוצר שנרכש, שכן "שידור" מספר כרטיס החיוב דרך רשת האינטרנט על ידי 

הלקוחות אינה מבטיחה בהכרח מעבר מוגן ובטוח. כך אף שידור פרטי חשבון הבנק של 

 הלקוח.

התשנ"ה הפתרון החוקי למקרים של שאיבת מידע ממערכות מחשב נמצא בחוק המחשבים,  (4)

 לחוק זה קובע כי: 4. סעיף 1995 -

 מאסר שלוש שנים". -החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו "

ככל שמדובר בשימוש במרכיבים של כרטיס חיוב, אשר נגנבו ממערכת מחשב, באופן זה או  (5)

מי , המטיל אחריות פלילית על 1986 -לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו  17יחול סעיף  -אחר 

 שעושה שימוש בתוכנו הכלכלי של כרטיס החיוב.

 שיתוף פעולה עם חברות כרטיסי האשראי .4

בעבירות על חוק כרטיסי חיוב הנפגעים העיקריים הן חברות כרטיסי האשראי. לשם מניעת  .א

עבירות וגילוי עבריינים, מפעילות חברות כרטיסי האשראי מחלקות בטחון, אשר ביכולתן לסייע 

ל החקירה למשטרת ישראל. ראה בנספח רשימה של מנהלי מחלקות הביטחון בהיבטים רבים ש

 בחברות האשראי.

במידת הצורך, יש לצרף תצהיר חתום על ידי הגורם המוסמך לחתום על תצהיר מטעם חברת  .ב

 כרטיסי האשראי על פי התנאים הקבועים בחוק המחשבים.

כרטיסי האשראי, ולתאם זאת בבקשה לצו חיפוש, יש לבקש לצרף מומחה מטעם אחת מחברות  .ג

דרך מחלקת הביטחון של החברה המתאימה, כמפורט בנספח להנחיה זו. מאחר שבידי כל אחד 

מעובדי מחלקות הביטחון של חברות כרטיסי האשראי מידע אודות הסימנים המיוחדים לכל סוגי 

 חיפוש. ניתן לפנות לכל אחת ממחלקות הביטחון לצורך סיוע בביצוע צו -כרטיסי האשראי 

במידה שקיים חשוד במעצר וקיים צורך בשיתוף פעולה מצד חברות האשראי, כגון חוות דעת  .ד

( להנחיה(, קבלת שוברי עסקאות שבוצעו 5.ד.)3אודות ציוד לזיוף כרטיסי אשראי )ראה סעיף 

 יש לציין בפני מנהל מחלקת הביטחון את הדחיפות שבעניין. –( להנחיה( 4.ב.)3בחו"ל )ראה סעיף 


