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קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר
תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 2017
מעודכן לתאריך 17.5.17
 .1הפרס
א.

מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר ,היא לעודד את היצירה הספרותית
האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל ,ובכך לתרום לקידום התרבות הישראלית.

ב.

הפרס יינתן ליצירות הספרותיות הטובות ביותר ,עפ"י בחירת השופטים ,מבין אלה שהוגשו
כמועמדות לפרס.

ג.

הפרס יוענק בשני מסלולים נפרדים:
מסלול א'  -במסגרתו יוענק פרס ראשי ופרסים משניים ליצירות הספרותיות הטובות ביותר
לאותה שנה עפ"י בחירת השופטים;
מסלול ב' – במסגרתו יוענק פרס לספר הביכורים הטוב ביותר לאותה שנה עפ"י בחירת
השופטים;
הכל כמפורט להלן :

ד.

מסלול א' – פרס ליצירה הספרותית הטובה ביותר עפ"י בחירת השופטים
במסגרת מסלול זה תעניק קרן ספיר פרסים כמפורט להלן:
ד .1.פרס ראשי בסך  ₪ 150,000יוענק למחבר היצירה הספרותית העברית האיכותית ביותר
לאותה שנה עפ"י דעת חבר השופטים .פרס זה יינתן למחבר אחד בגין יצירה ספרותית
אחת .הפרס לא יחולק בין מספר מחברים או יצירות.
ד .2.בנוסף לפרס הכספי ,תשתתף קרן ספיר בעלות תרגום היצירה הזוכה בפרס הראשי ,לשפה
הערבית ולשפה נוספת ,עפ"י בחירתו של הזוכה:
ד.2.א .השתתפות הקרן בעלות תרגום היצירה הזוכה והוצאתה לאור לשפה הערבית תהיה
בסכום שיקבע על ידי הקרן ,ואשר לא יפחת מסך של .₪ 25,000
ד.2.ב .השתתפות הקרן בעלות תרגום היצירה הזוכה לשפה הנוספת תעמוד על סך שלא
יעלה על .₪ 25,000
ד.2.ג .זכות זו להשתתפות הקרן בעלות תרגום לשפה נוספת (לפי סעיף ד.2.ב לעיל)  ,ניתנת
למימוש בתוך שנתיים מיום ההכרזה על הזוכה .בתום תקופה זו תהא הזכות בטלה
ומבוטלת.
ד.2.ד .עלות התרגומים ,עד לסכום האמור ,תשולם ישירות לגוף המבצע את התרגום או לכל
גוף אחר ע"פ החלטת הקרן ,על פי אסמכתאות שתימסרנה לקרן ספיר להנחת דעתה
להוכחת עלות התרגום.
ד .3.פרס בסך  ₪ 40,000יוענק לכל אחד מבין ארבעה המחברים הנוספים שיצירותיהם נכללו
ברשימה הקצרה של חמש היצירות המועמדות הסופיות לפרס הראשי .למען הסר ספק
יובהר כי פרס זה לא יוענק לזוכה בפרס הראשי .
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ד .4.פרס בסך  ₪ 20,000יוענק לכל אחד מבין המחברים הנוספים (שבעה לכל היותר)
שיצירותיהם נכללו ברשימה הארוכה של היצירות הטובות ביותר ,אך לא נכללו במסגרת
הרשימה הקצרה של חמש היצירות המועמדות הסופיות לפרס הראשי.
ה.

מסלול ב' – פרס בקטגוריית ספר הביכורים
במסגרת מסלול זה תעניק קרן ספיר פרס בסך  ₪ 40,000למחבר ספר הביכורים העברי
המקורי הטוב ביותר לאותה שנה ,עפ"י חוות דעתו של חבר השופטים.

 .2הגדרות
בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש המפורט להלן -
א.

"קרן ספיר" – קרן מפעל הפיס על שם פנחס ספיר

ב.

"הפרס" – פרס מפעל הפיס לספרות על שם פנחס ספיר.

ג.

"יצירה ספרותית" – יצירה שהינה פרוזה למבוגרים ,באורך של  25,000מילים לפחות,
שיצאה לאור בשפה העברית ,במקור או בתרגום לעברית כמפורט בפרק "תנאי סף" ,סעיף ג',
בפורמט של ספר מודפס או ספר דיגיטלי ,הנושא את שמו של המחבר .יובהר כי בהגדרה זו לא
יכללו ספרי עיון ותיעוד (.)non-fiction

ד.

"ספר ביכורים"  -יצירתו הספרותית הראשונה של מחברה ,שיצאה לאור בפורמט של ספר
מודפס או ספר דיגיטלי.

ה.

"המסלול הראשי" (או– "מסלול א'") – מסלול הפרס בו תבחר היצירה הספרותית הטובה
ביותר לאותה שנה.

ו.

"קטגורית ספר הביכורים" (או – "מסלול ב'") – מסלול הפרס בו יבחר ספר הביכורים הטוב
ביותר לאותה שנה.

ז.

"הפרס הראשי" – הפרס המוענק ליצירה הספרותית הטובה ביותר לאותה שנה ,עפ"י דעת
חבר השופטים ,מבין היצירות שהוגשו כמועמדות במסלול הראשי ועמדו בתנאי הסף.

ח.

"הרשימה הארוכה"– רשימה הכוללת לא יותר משתיים עשרה היצירות הספרותיות אשר
תבחרנה כטובות ביותר עפ"י חוות דעת חבר השופטים ,מבין היצירות הספרותיות אשר הוגשו
במסלול הראשי ועמדו בתנאי הסף.

ט.

"הרשימה הקצרה"– רשימת חמש היצירות הספרותיות אשר תבחרנה כטובות ביותר עפ"י
חוות דעת חבר השופטים  ,מתוך הרשימה הארוכה.

י.

"מו"ל"  -יחיד או תאגיד (לרבות מי ששולט בו ,תאגיד בשליטתו או תאגיד שבשליטת מי
מאלה – כאמור בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) ,תשע"ג )2013-רשום
בישראל ,העוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל במשך שנתיים לפחות ,והוציא
לאור לפחות  3ספרים בשנה האחרונה .ספר ,לצורך סעיף זה ,הוא בן  25,000מילים לפחות
שיצא לאור בפורמט של ספר ,נושא את שמו של המחבר ,והודפס במהדורה של  500עותקים
לפחות.
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יא" .מו"ל דיגיטלי"  -יחיד או תאגיד (לרבות מי ששולט בו ,תאגיד בשליטתו או תאגיד שבשליטת
מי מאלה – כאמור בחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) ,תשע"ג)2013-
רשום בישראל ,העוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים דיגיטליים בישראל במשך שנה
לפחות ,והוציא לאור לפחות  2ספרים בשנה האחרונה .ספר ,לצורך סעיף זה ,הוא בן 25,000
מילים לפחות שיצא לאור בפורמט של ספר דיגיטלי ,הנושא את שמו של המחבר וזמין
לרכישה ברשת.
יב" .יצירה ספרותית בהוצאה עצמית" – יצירה ספרותית אשר הוצאה לאור על ידי יחיד או
תאגיד (לרבות מי ששולט בו ,תאגיד בשליטתו או תאגיד שבשליטת מי מאלה – כאמור בחוק
להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) ,תשע"ג )2013-רשום בישראל ,שאינו עונים
להגדרת "מו"ל" או "מו"ל דיגיטלי".

 .3תנאי סף
א .תנאי סף כלליים:
היצירות המועמדות לפרס במסלול הראשי ובקטגוריית ספר הביכורים יהיו אך ורק יצירות
ספרותיות המקיימות את כל התנאים המפורטים בסעיפים .3א.3 – 1.א 4.להלן ,באופן
מצטבר:
א .1.היצירה הינה יצירה ספרותית כהגדרתה לעיל ,לרבות אוסף של סיפורים קצרים או
נובלה.
א .2.היצירה הספרותית הוצאה לאור לראשונה בשפה העברית בין יום  2.6.2016לבין יום
.1.6.2017
א .3.מחבר היצירה הספרותית עודו בחיים במועד הגשת מועמדות היצירה לפרס.
א .4.מחבר היצירה הספרותית הינו אזרח או תושב קבע של ישראל ,שמרכז חייו בישראל.
א .5.בנוסף ,לקטגוריית ספר הביכורים ,תוגשנה רק יצירות המהוות ספר ביכורים ,כהגדרתו
לעיל.
ב.

תנאי סף נוספים ליצירה ספרותית בהוצאה עצמית
היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית ,המוגשות כמועמדות לפרס ,יקיימו ,בנוסף לתנאי הסף
הכלליים ,גם את כל התנאים המפורטים בסעיפים .3ב.3 – 1.ב 2.להלן ,באופן מצטבר:
ב .1.היצירה הספרותית עברה עריכה והגהה ע"י עורך ספרותי ולשוני וע"י מגיה מקצועיים
בעלי ניסיון בעריכה ספרותית או לשונית.
(יובהר כי אין מניעה שהעורך הספרותי והעורך הלשוני יהיה אותו אדם ,ובלבד שהוא
עומד בתנאים האמורים בסעיף זה ביחס לכל אחד משני התפקידים).
ב .2.היצירה הספרותית זמינה לרכישה בחנויות ספרים או באתר אינטרנט ייעודי למכירת
ספרים ברשת.

ג.

תנאי סף נוסף ליצירה ספרותית שראתה אור במקורה בשפה שאינה עברית
היצירה הספרותית ראתה אור לראשונה ,בשפה כלשהי שאינה עברית ,לא יותר מ 5-שנים
קודם להוצאתה לאור בעברית .זאת ,בנוסף לעמידתה בכל שאר תנאי הסף הכלליים ,וככל
שמדובר ביצירה ספרותית בהוצאה עצמית – גם בתנאים האמורים בסעיפים .3ב.3 – 1.ב.2.
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ד.

החלטות הנהלת הקרן בשאלת העמידה בתנאי הסף הנ"ל הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.

ה.

למען הסר ספק מובהר כי לא תיפסל מועמדות של יצירה ספרותית גם אם מחברה זכה בפרס
כלשהו בעבר.

 .4זכאות להגשת יצירות ספרותיות למועמדות לפרס ,ואופן הגשה
א.

יצירה ספרותית אשר הוצאה לאור על ידי מו"ל ,לרבות מו"ל דיגיטלי ,תוגש כמועמדת לפרס
ע"י המו"ל בלבד.
יצירה ספרותית בהוצאה עצמית ,תוגש כמועמדת לפרס על ידי מחבר היצירה.

ב.

כל מגיש יידרש לבחור בין הגשת היצירה הספרותית למסלול הראשי ,או למסלול הביכורים.
לא ניתן להציג מועמדות של אותו ספר ביכורים בשני המסלולים בו-זמנית.
למען הסר ספק יובהר כי הגשה למסלול הביכורים תתאפשר רק במקרה בו היצירה עומדת
בהגדרת "ספר ביכורים" לעיל ,ואולם אין מניעה להגיש יצירה ספרותית שהינה ספר ביכורים,
למסלול הראשי.

ג.

הגשת יצירות ספרותיות ע"י מו"ל /מו"ל דיגיטלי
ג .1.מספר היצירות הספרותיות (מודפסות ודיגיטליות כאחד) שכל מו"ל ,לרבות מו"ל
דיגיטלי ,יהיה רשאי להגיש למסלול הראשי ,יעמוד על מספר שיהיה שווה ל 60% -ממספר
כלל היצירות הספרותיות (כהגדרתן בתקנון זה) שהוציא אותו מו"ל לאור במהלך שנת
הפרס הקודמת (וכלומר ,בין  2.6.2015ל ,) 1.6.2016-או על  14יצירות ספרותיות – לפי
הנמוך מבניהם.
עמד המספר השווה ל 60%-מכלל היצירות הספרותיות שהוציא לאור מו"ל כלשהו בשנת
הפרס הקודמת ,כאמור לעיל ,על מספר הכולל נקודה עשרונית ,יעוגל המספר למטה או
למעלה כמקובל (מספר עשרוני של  4 – 1יעוגל כלפי מטה ,ומספר עשרוני של  9- 5יעוגל
כלפי מעלה).
לשם הנוחות ,חישוב מספר המועמדויות שיוכל מו"ל/מו"ל דיגיטלי להגיש לפרס לשנת
 2017הינו כמפורט להלן:
מספר ספרי סיפורת מקור למבוגרים

מספר ספרי סיפורת מקור למבוגרים

שהוציא לאור בשנת הפרס הקודמת

( ) 60%שהמו"ל רשאי להגיש למסלול

(וכלומר ,בין  2.6.2015ל)1.6.2016-

הראשי לפרס לשנת 2017

 2-1ספרים

ספר אחד

 4-3ספרים

עד  2ספרים

 5ספרים

עד  3ספרים

 7-6ספרים

עד  4ספרים

 9-8ספרים

עד  5ספרים

 10ספרים

עד  6ספרים
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 12-11ספרים

עד  7ספרים

 14-13ספרים

עד  8ספרים

 15ספרים

עד  9ספרים

 17-16ספרים

עד  10ספרים

 19-18ספרים

עד  11ספרים

 20ספרים

עד  12ספרים

 22-21ספרים

עד  13ספרים

 23ספרים ומעלה

עד  14ספרים

כל מו"ל יגיש ,במסגרת או במצורף לטופס ההרשמה המקוון ,רשימה של יצירות
ספרותיות (כהגדרתן בתקנון זה) שהוצאו על ידיו לאור בשנת הפרס הקודמת (וכלומר,
בין  2.6.2015ל ,) 1.6.2017-התומכת בנתונים על בסיסם הגיש מועמדויות.
ג .2.כל מו"ל ,לרבות מו"ל דיגיטלי  ,רשאי להגיש למסלול הביכורים עד  4ספרי ביכורים
(מודפסים ודיגיטליים כאחד).
ג .3.כלל היצירות הספרותיות אשר הוצאו לאור והוגשו כמועמדות לפרס על ידי מו"ל ,לרבות
מו"ל דיגיטלי ,ואשר ימצאו עומדות בתנאי הסף ,יועברו לבחינת חבר השופטים.
ד.

הגשת יצירה ספרותית בהוצאה עצמית ע"י מחבר היצירה
ד .1.מחבר של יצירה ספרותית בהוצאה עצמית ,העומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל ,רשאי
להגיש את היצירה כמועמדת לפרס באחד משני המסלולים ,כאמור בסעיף .4ב .לעיל.
למען הסר ספר יובהר כי כל מחבר כאמור רשאי להגיש לפרס לשנת  ,2017יצירה אחת
בלבד.
ד .2.כלל היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית ,שיוגשו כמועמדות לפרס וימצאו עומדות
בתנאי הסף ,יועברו לבחינת לקטורים ,אשר ימונו על ידי קרן ספיר.
ד .3.הלקטורים יבחרו מתוך כלל היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית שהוגשו ,את היצירות
הטובות ביותר ,אשר יועברו לבחינת חבר השופטים ,במספר שלא יעלה על  60%ממספר
כלל היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית שהוגשו על ידי מחבריהן השנה ,או על 14
יצירות ספרותיות – לפי הנמוך מבניהם.
עמד המספר השווה ל 60%-מכלל היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית שהוגשו על ידי
מחבריהן השנה ,על מספר הכולל נקודה עשרונית ,יעוגל המספר למטה או למעלה
כמקובל (מספר עשרוני של  4 – 1יעוגל כלפי מטה ,ומספר עשרוני של  9- 5יעוגל כלפי
מעלה).
ד .4.מתוך כלל היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית ,שיוגשו במסלול הביכורים ,יבחרו
הלקטורים עד  4היצירות הספרותיות הטובות ביותר שיועברו לועדת השיפוט.
ד .5.החלטות הלקטורים בדבר היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית שיועברו לבחינת חבר
השופטים ,הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.

ה.

הגשת מועמדות של יצירה ספרותית בכל אחד משני המסלולים ,תכלול את כל הפעולות
המפורטות להלן:
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ה .1.הגשת מקוונת של טופס ההרשמה שיפורסם באתר מפעל הפיס .
ה .2.לטופס ההרשמה יצורפו החומרים הבאים:
ה.2.א .תמונה ברזולוציה גבוהה (לפחות  )1MB/300 dpiשל כריכת היצירות שהוגשו.
ה.2.ב .ביוגרפיה ותמונה של מחבר כל יצירה.
ה.2.ג .הצהרת המגיש על עמידה בתנאי הסף ,בנוסח המופיע באתר ,חתומה על ידי המגיש
ומאומתת ע"י עו"ד.
ה.2.ד .מגיש שהינו מו"ל יצרף גם רשימה של יצירות ספרותיות שהוצאו על ידיו לאור בשנת
הפרס הקודמת (וכלומר ,בין  2.6.2015ל.)1.6.2016-
ה .3.הגשת היצירות הספרותיות:
ה.3.א .היצירות שיצאו לאור גם או רק בפורמט של ספר מודפס ,יוגשו ב 10 -עותקים
מודפסים ( )hard copyלכל יצירה.
ה.3.ב .היצירות שיצאו לאור רק כספר דיגיטלי ,יוגשו בפורמט של ספר דיגיטלי.
ה.3.ג .עותקי היצירות לא יוחזרו.
ו.

הגשת המועמדויות באמצעות שליחת טופס ההרשמה האלקטרוני באתר האינטרנט של מפעל
הפיס והגשת החומרים הנלווים המפורטים בסעיף ה ,2.וכן הגשת יצירות שתוגשנה בפורמט
דיגיטלי ,כאמור בסעיף .4ה.3.ב ,תתאפשר עד ולא יאוחר מיום  29.5.17בשעה ( 23:59להלן:
"המועד האחרון להגשה").

ז.

עותקי היצירות המודפסות ימסרו להנהלת הקרן( ,עותקים כאמור בסעיף .4ה.3.א) -
באמצעות הדואר או באמצעות שליח ,עד ולא יאוחר מיום  5.6.2017בשעה .15:00

 .5חבר השופטים
א.

יו"ר חבר השופטים
א .1.דירקטוריון קרן ספיר יבחר את יו"ר חבר השופטים.
א .2.זהות יו"ר חבר השופטים תפורסם בסמוך לאחר מינויו.

ב.

חבר השופטים
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ב .1.חבר השופטים ימנה  7חברים ,כולל יו"ר חבר השופטים.
ב .2.אופן בחירת חברי חבר השופטים יהיה כדלקמן:
ב.2.א .חברי חבר השופטים ייבחרו על ידי דירקטוריון הקרן או על ידי מי שהדירקטוריון
יסמיך לשם כך.
ב.2.ב .חבר השופטים יכלול ,לשם הדוגמא :דמות מהאקדמיה ,זוכה לשעבר ,מבקר ספרות,
עורך ספרות ,ספרן  ,איש חינוך ,דמות מן הציבור.
ב .3.זהות השופטים ,למעט יו"ר חבר השופטים ,תישאר חסויה עד למועד טקס ההכרזה על
הזוכה בפרס הראשי.

 .6אופן בחירת היצירות הזוכות ע"י חבר השופטים
א.

הנהלת הקרן תבחן את עמידת כל אחת מהיצירות שהוגשו בתנאי הסף ,בהתאם למסלול בו
הוגשה ולסוג היצירה .רק יצירות העומדות בתנאי הסף יועברו לבחינת חבר השופטים או
הלקטורים ,לפי העניין .יצירות ספרותיות בהוצאה עצמית יועברו לבחינת חבר השופטים רק
ככל שנבחרו לכך על ידי הלקטורים.

ב.

בשלב ראשון יבחר חבר השופטים את הרשימה הארוכה.

ג.

בשלב שני יבחר חבר השופטים את הרשימה הקצרה ,מתוך הרשימה הארוכה.

ד.

במועד בחירת הרשימה הקצרה או במועד אחר ,אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בס"ק .6ה,.
ייבחר ספר הביכורים הטוב ביותר לאותה שנה.
אם לדעת כל השופטים לא נמצא בשנה מסוימת ספר ביכורים הראוי לפרס ,הפרס בקטגוריה
זו לא יוענק.

ה.

מתוך הרשימה הקצרה ,תיבחר היצירה הספרותית הזוכה בפרס הראשי.

ו.

החלטות השופטים בבחירת הרשימה הארוכה ,הרשימה הקצרה ,הזוכה בספר ביכורים
והזוכה בפרס ספיר ,תתקבלנה ברוב דעות.

ז.

כל החלטות חבר השופטים על פי תקנון זה ,הינן סופיות.

 .7פרסום המועמדות והזכייה בפרס
א.

הרשימה הארוכה והרשימה הקצרה תפורסמנה באופנים ובמועדים שייבחרו על ידי הנהלת
קרן ספיר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.

פרטי היצירה הזוכה בקטגוריית ספר הביכורים יפורסמו במועד ההכרזה על הרשימה הקצרה
או במועד אחר ,אך לא יאוחר מהמועד הקבוע בס"ק .6ה..
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ג.

פרטי היצירה הזוכה בפרס הראשי יפורסמו במועד ובאופן שייבחר על ידי קרן ספיר.
יובהר כי ,ככל שתבחר קרן ספיר לערוך טקס להענקת הפרסים או איזה חלק מהם ,תהא
הקרן זכאית לערוך צילומי סטילס ו/או וידיאו מתוך הטקס .צילומים אלה יהיו קנינה
הבלעדי של הקרן ,והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש לקידום הקרן ומטרותיה ,בכל דרך
שתמצא לנכון ,לרבות (אך לא רק) על דרך של העלאתם לאתר האינטרנט של הקרן ו/או של
מפעל הפיס ,פרסומם באמצעי התקשורת השונים ו/או ברשתות חברתיות שונות והצגתם
במסגרת חוברות ופרסומי תדמית של הקרן ושל מפעל הפיס.

ד.

הספרים המועמדים ברשימה הקצרה ,הזוכה בפרס הראשי והזוכה בפרס הביכורים ,יהיו
רשאים לציין על גבי עטיפות הספרים כי הספרים מועמדים או זכו בפרס ,לפי העניין ,בשילוב
לוגו מפעל הפיס  -והכל בהתאם להנחיות שיועברו ע"י הקרן.

ה.

מחברי היצירות הנכללות ב"רשימה הארוכה" והיצירה הזוכה בפרס הביכורים ,ישתתפו
בפעילויות תקשורתיות ופומביות אשר יאורגנו ו/או יתואמו על ידי קרן ספיר ,בקשר עם
הפרס והיצירות המועמדות והזוכות.

ו.

ככל שייכלל ספר שיצא לאור בפורמט דיגיטלי בלבד ,בין הספרים ברשימה הקצרה ,או יזכה
בפרס הביכורים ,מתחייב מגיש הספר לראות להוצאת מהדורה של עותקים מודפסים
מהספר ,ככל שיידרש לכך על ידי הקרן.

ז.

כל פעולות יחסי הציבור ,החל משלבי המועמדות וכלה בחלוקת הפרסים ,יבוצעו ע"י הקרן על
פי שיקול דעתה ובתיאום עם מחברי היצירות ובאי כוחם או נציגיהם.

 .8תשלום הפרס הכספי
סכומי הפרסים הכספיים ישולמו לזוכים עפ"י נהלי קרן ספיר ומפעל הפיס ,ולכל המאוחר בתוך
 30ימים מתום החודש בו הוכרז הזוכה בפרס הראשי.

 .9מאגר מידע
בעצם הגשת המועמדות מאשר כל מגיש כי המידע שנמסר על ידיו במסגרת ההגשה ,נמסר מרצונו
החופשי ,והוא מסכים בפורש כי מידע זה יישמר במאגר המידע של מפעל הפיס ,וכי מפעל הפיס
יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממנו כאמור ,לרבות לדיוור ישיר של מידע הקשור
בפעילויות קרן ספיר ,קרן לנדאו ומועצת הפיס לתרבות.
יובהר כי מפעל הפיס לא יעביר את המידע שנמסר לו כאמור לגופים אחרים.
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