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הערות משרד האוצר להמלצות הביניים של הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים 
נפוצים 

מטרת מסמך זה להציג את עמדת משרד האוצר בנוגע לפרקים המרכזיים בהמלצות הביניים של הוועדה 
להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים. המסמך מתייחס לנושאים האלה:  

א. הפרדת חברות כרטיסי האשראי והכלים ליצירת תחרות באמצעות חברות אלו 

ב. הסדרת הרגולציה על כלל נותני שירותי התשלום במשק 

ג. התשתית הטכנולוגית הנדרשת לעידוד התחרות בשוק שירותי התשלום 

ד. הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי באמצעות הגופים המוסדיים. 

פרק חברות כרטיסי האשראי 

1. כל חברות כרטיסי האשראי תופרדנה מהבנקים המחזיקים בהן בפרק זמן של 36 חודשים.

שוק האשראי של משקי בית ושל עסקים קטנים בישראל הוא שוק ריכוזי ביותר הנשלט כמעט 
במלואו על ידי המערכת הבנקאית. כ-94% מסך האשראי למשקי בית, שלא לדיור, ניתן על ידי 
תאגידים בנקאיים )הכוללים את חברות כרטיסי האשראי, המהוות תאגיד עזר בנקאי(. התאגידים 

הבנקאיים הם גם מקורות האשראי הכמעט בלעדיים של עסקים קטנים בישראל.  

משמעות ריכוזיות זו היא היצע קטן של מקורות מימון למשקי הבית ולעסקים קטנים. היצע זה 
גורם למחסור בתחרות על מתן אשראי וזה מוביל למחיר גבוה יותר ללקוח – בין אם הוא משק 

בית או עסק קטן.  

חברות כרטיסי האשראי הן שחקניות עם פוטנציאל משמעותי להגברת התחרות באשראי למגזרים 
הנ"ל, והסיבות לכך הן, בין היתר: בסיס לקוחות רחב, יכולת לתת אשראי בעזרת אמצעי התשלום 
שבידי הלקוח, מוניטין פיננסי משמעותי, מידע פיננסי רב על לקוחותיהן כתוצאה מפעילותן כיום, 

ניסיון בתפעול, חיתום, ניהול סיכונים ושיווק אשראי. 

עם זאת, כיום יש לחברות כרטיסי האשראי ניגוד אינטרסים מובנה להתחרות עם הבנקים 
המחזיקים בהן. ניתן לייחס את ניגוד האינטרסים המובנה של החברות לשלושה גורמים עיקריים:  

א. חוסר רצון להתחרות על מנת שלא לפגוע בהכנסות בנק-הא ם מאשראי קמעונאי שהוא בליבת 
הפעילות הבנקאית )"קניבליזציה"(. כפי שנאמר, שוק האשראי הקמעונאי נשלט על ידי 
הבנקים, ומשכך כניסה של החברות לתחרות בשוק זה והסטת לקוחות לצריכת אשראי בחברה 

במקום בבנק עשויות לפגוע ברווחי הבנקים בשוק זה.  

ב. חוסר רצון להתחרות על מנת שלא להפר את שיווי המשקל המתואם בין הבנקים: נראה כי 
כתוצאה ממבנה השוק הריכוזי, בשוק האשראי הקמעונאי נוצר שיווי משקל מתואם בין 
הבנקים, שמגלם את התועלת המרבית לכלל השחקנים. לחברות כרטיסי האשראי יש תמריץ 
נמוך להתחרות, כיוון שכניסה לתחרות אגרסיבית מצדן עלולה להפר את שיווי המשקל ובכך 

לפגוע ברווחי הבנקים המחזיקים בהן.   

ג. חוסר רצון לפגוע בהכנסות החברה מתפעול ההנפקה הבנקאית: חברות כרטיסי האשראי 
נסמכות כיום על שיתופי פעולה עם המערכת הבנקאית בהכנסות מתפעול הנפקה. מצב זה 
פוגע בתמריץ החברות להתחרות בצורה אגרסיבית באמצעות הנפקת כרטיסים חוץ-בנקאיים, 
שכן הם מתחלקים בהכנסות עם הבנקים מכל כרטיס אשראי בנקאי. בנוסף, חברות כרטיסי 
האשראי עשויות לחשוש מתחרות עם בנקים בשוק האשראי, בגלל היכולת של הבנקים לאיים 
בהפסקת הצריכה של שירותי תפעול, וכך לפגוע ברווחים של חברות כרטיסי האשראי, 

הנסמכות, כאמור, על הכנסות משירותי תפעול אלו. 
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שני הגורמים הראשונים קשורים ישירות לאחזקה של חברת כרטיסי אשראי על ידי בנק, בעוד 
שהגורם השלישי קשור לשיתוף הפעולה בין חברות כרטיסי האשראי לבנקים, גם ללא קשרי 
בעלות ביניהם. הפרדת הבעלות בין הבנקים לחברות כרטיסי האשראי תסיר את ניגודי האינטרסים 
הנובעים ממבנה הבעלות ותאפשר לחברות לממש את הפוטנציאל התחרותי שלהן בשוק האשראי 
ולהוות איום תחרותי למערכת הבנקאית בתחום האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים. 
על מנת לטפל גם בניגוד האינטרסים הנובע משיתוף הפעולה בתפעול ההנפקה הבנקאית, יש צורך 

בצעדים נוספים כפי שיפורט בהמשך המסמך. 

לעניין סוגיית הפרדת חברת כ.א.ל מבעליה – בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, חשוב לציין כי 
ניגודי האינטרסים המובנים שהוצגו לעיל קיימים גם בין כ.א.ל לבין הבנקים המחזיקים בה. כמו 
כן, לחברת כ.א.ל יש ערך תחרותי גבוה יותר כחברה עצמאית מאשר כחברה בקבוצת דיסקונט 

והבינלאומי. כל זאת, כמפורט להלן: 

המהלך להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים נועד לייצר שחקנים מתחרים ולהגביר את 
האיום התחרותי על הבנקים בסקטור משקי הבית והעסקים הקטנים. המהלך לא יביא ליצירת 
עשרות שחקנים חדשים, אלא שלושה בלבד, על כן אין סיבה לוותר על הפוטנציאל התחרותי של 
חברת כ.א.ל, שהוא משמעותי, ויש למקסם את הפוטנציאל התחרותי של המהלך. אי- הפרדת 
כ.א.ל תביא, למעשה, לכך שכשליש מסך האשראי שניתן כיום ע"י חברות כרטיסי האשראי )כ-4.5 
מיליארד ש"ח( וכשליש מהאשראי שיינתן בעתיד ע"י חברות אלו, אינם שותפים ליצירת איום 
תחרותי על המערכת הבנקאית. כך כתוצאה מאי-ההפרדה תיפגע משמעותית היכולת ליצור 

תחרות ולהביא לירידת מחירים בשוק האשראי הקמעונאי. 

בנוסף, ניסיון העבר אינו מלמד שבנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי וכ.א.ל בבעלותם מהווים 
קטליזטור לתחרות פנים-בנקאית ענפה באשראי הקמעונאי. ראשית, החברות החזיקו במשך שנים 
בחברת כ.א.ל ואין עדות לתחרות גבוהה יותר מצדן מאשר, למשל, בנקים אשר אינם מחזיקים 
בחברת כרטיסי אשראי. שנית, בנק דיסקונט הוא הבנק הפחות יעיל במערכת הבנקאית. ייתכן 
שכ.א.ל, כמקור רווח משמעותי לבנק, דווקא מקשה על הבנק לנקוט אמצעים להתייעלות פנימית. 

דוח הוועדה מפרט מיהם הגורמים שיוכלו לרכוש את החברות המפורדות, ומיהם אלו שלא יוכלו 
לעשות זאת מטעמי ריכוזיות ותחרות.  

עם זאת, הפרדת חברות כרטיסי האשראי לבדה לא תספיק ליצירת תחרות ממשית בין החברות 
המופרדות לבין הבנקים הקיימים. 

לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים יוותרו לחברות כרטיסי האשראי מספר חסרונות 
בבואן להתחרות בבנקים על מתן אשראי: 

א. עלויות גיוס הון גבוהות יותר – חברות כרטיסי האשראי יצטרכו לגייס אג"ח או לקבל 
הלוואות מהבנקים או מגופים מוסדיים, שמחירן גבוה יותר מפיקדונות הציבור המהווים מקור 

הון מרכזי במערכת הבנקאית. 

ב. חיסרון בנגישות ללקוח – לבנקים יש יתרון משמעותי בנגישות ללקוח וביכולת ההפצה 
הנובעת מהסינוף הרחב ומכך שהלקוח ממשיך לנהל את חשבון העו"ש שלו בבנק. 

ג. חיסרון במידע – לבנק מידע רב יותר על הלקוח מאשר לחברת כרטיסי האשראי )לפחות עד 
ליישום חוק נתוני אשראי והקמת המאגר לשיתוף בנתוני אשראי(. 

כדי להתמודד עם חסרונות מובנים אלו ועל מנת לאפשר לחברות כרטיסי האשראי פוטנציאל 
תחרותי ממשי להתחרות בבנקים, נדרשת מערכת משלימה של צעדים אשר יפורטו בהמשך 

ההמלצות להלן.  
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2. ייאסר על בנקים, אשר הופרדה מהם חברת כרטיסי אשראי, להעמיד אשראי על גבי כרטיס או על 
גבי כל אמצעי תשלום אחר למשך 10 שנים. לאחר תקופה זו תיבחן מחדש ההמלצה.  

כיום הבנקים נהנים מיתרון משמעותי בגישה ללקוח ומאפשרות להציע אשראי במגוון דרכים, 
החל מהלוואות ישירות לכל מטרה, דרך מסגרת האשראי בחשבון העו"ש עד לאשראי על גבי 
כרטיס באמצעות כרטיס האשראי הבנקאי. מתן אפשרות לבנקים להמשיך להנפיק כרטיסי אשראי 
מעלה חשש כבד כי על אף הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים, יישמר המצב הקיים ולא תתאפשר 
תחרות על האשראי הצרכני. החשש המרכזי הוא שהבנקים יוכלו "למשוך" במהרה את כלל 
לקוחותיהם לכרטיסי האשראי הבנקאיים ולא תינתן אפשרות לחברות כרטיסי האשראי לבסס את 
עצמן כשחקן בעל פוטנציאל תחרותי. לשם המחשה, בנק אשר מכר חברת כרטיסי אשראי, ינפיק 
לכל לקוחותיו, קרי לבעלי חשבון העו"ש אצלו, כרטיסי אשראי חדשים אשר יישלחו לבתיהם של 
בעלי הכרטיסים שזה עתה נמכרו. מהלך כזה ייתר לחלוטין את הצורך של אותו לקוח בחברת 
כרטיסי האשראי המופרדת. על כן, מדובר ב'הגנת ינוקא' נחוצה ומשלימה למהלך ההפרדה של 

חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.  

בנוסף, מתן אפשרות לבנקים להנפיק כרטיסי אשראי מחייב שיתוף פעולה בין הבנקים לבין 
חברות כרטיסי האשראי לצורך התפעול של הנפקה זו. קיים חשש ששיתוף פעולה כזה עלול ליצור 

מערכת תמריצים מעוותת אשר תפגע בתחרות בין חברות כרטיסי האשראי לבנקים. 
 

אף על פי כן, יתאפשר לחברות כרטיסי האשראי לשתף פעולה עם גופים פיננסיים שונים, לרבות 
בנקים אשר לא הופרדה מהם חברת כרטיסי אשראי, לצורך הנפקה משותפת של כרטיס האשראי, 
זאת עד לשיעור אשר לא יעלה על 15% מסך המסגרות המונפקות – לתאגיד פיננסי בודד. זאת, על 
מנת להתמודד עם החשש שחברות כרטיסי האשראי יתקשו בגיוס ההון הנדרש על מנת להנפיק 

את כלל מסגרות האשראי ללקוחות הבנקים. 
 

לאחר עשור, מוצע כי תיבחן רמת התחרות בענף והמלצה זו תיבחן פעם נוספת.  

3. בנקים יוכלו להמשיך להנפיק כרטיסי חיוב מידי )'דביט'(  

כרטיסי הדביט הם כרטיסי חיוב מידי המשמשים אמצעי תשלום זמין ונוח. יש לאפשר לבנקים 
להמשיך לספק ללקוחותיהם את האפשרות לצרוך באמצעות אמצעי תשלום כזה. יודגש כי כרטיס 
דביט וקיומה של מסגרת בחשבון העו"ש הבנקאי הם יחד מוצר תחליפי קרוב למסגרת אשראי על 
גבי כרטיס אשראי. לפיכך, נוכח העובדה שבנקים יוכלו להנפיק כרטיסי דביט ע"ב מסגרת 
בנקאית, תיווצר תחרות משמעותית בשוק המסגרות הבנקאי והחוץ-בנקאי של חברות כרטיסי 

האשראי המופרדות. 
יצוין כי משרד האוצר תומך במעבר לסליקה יומית אשר משמעותו העברה מידית של התשלום 

מהמנפיק לסולק גם בכרטיסי האשראי.  

4. הבנקים יחויבו למכור, יחד עם כל נכסי החברות, את בסיס המידע בנוגע ללקוחות של חברות 
כרטיסי האשראי טרם המכירה )הן מצד הסליקה והן מצד ההנפקה(.   

המידע בשוק האשראי הוא קריטי לקיום התחרות בו. דוח הוועדה להגברת התחרותיות בענף 
הבנקאות )"ועדת זקן"( הצביע על כך שאחד החסמים המרכזיים להתפתחות התחרות בשוק 
האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים הוא היעדרו של מידע מלא אודות היסטוריית 
האשראי של הלקוחות. בשוק האשראי, מידע הוא רכיב קריטי על מנת לתמחר את סיכון הלווה. 

ללא מידע יש לגוף המלווה קושי רב לתמחר כראוי את הריבית על ההלוואה שיקבל הלווה. 

המידע הנצבר בגין פעילות הצרכן/העסק בכרטיסי אשראי הוא יקר ערך והוא מאפשר לחברות 
כרטיסי האשראי יכולת להתחרות בבנקים על מתן האשראי, כבר ביום הראשון לאחר ההפרדה. 
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בנוסף, המידע הגלום בפעולות הנעשות באמצעות כרטיס האשראי הוא תוספתי למידע אשר 
יתקבל באמצעות מאגר נתוני האשראי, לכשיקום.1  

5. בנקים יוכלו להפיץ כרטיסים של חברות כרטיסי אשראי ויחויבו להפיץ כרטיסים של כל החברות 
בשוק באופן אובייקטיבי.  

מערכת הסינוף של הבנקים הופכת אותם לזמינים מאוד ללקוח. אי לכך, יש חשיבות רבה בכך 
שיתאפשר להם להעניק שירות ללקוחותיהם בדמות הפצת כרטיסי אשראי של החברות השונות. 
בהקשר זה יש לציין כי עלול להיווצר מצב שבו חברות כרטיסי האשראי המופרדות יימנעו 
מלהתחרות בבנקים בצורה אגרסיבית מחשש לענישה בדמות הפסקת הפצת כרטיסי החברה או 
הרעה בתנאי ההפצה. על כן, יש לקבוע כי בנק שיבחר להפיץ כרטיסי אשראי, יחויב בהפצת 
הכרטיסים של כלל החברות באופן אובייקטיבי, ללא אפשרות אפליה או העדפה לכרטיס של 

חברה זו או אחרת.2  

6. הבנקים יחויבו לאפשר לכרטיסים של חברות כרטיסי האשראי לשמש גם ככרטיסי משיכת מזומן 
מכספומטים. 

פעולת משיכת מזומן ממכשיר כספומט באמצעות כרטיס חיוב היא פעולה בסיסית שהצרכן 
מבצע. אי לכך, הבנקים יחויבו לאפשר לכרטיסים של כלל חברות כרטיסי האשראי לבצע פעולה 
זו ממכשירי הכספומט הנמצאים בשליטתם ובבעלותם של הבנקים. מוצע כי בנק ישראל יבחן את 
גובה העמלה, וככל הניתן לא יצור פער בין כרטיסי דביט לכרטיסים חוץ-בנקאיים במשיכת מזומן 

מכספומט. 

7. ייאסר על בנקים לסלוק ולתפעל )Processor( את הסליקה וההנפקה של כרטיסי אשראי למשך 
עשר שנים, ולאחר תקופה זו תיבחן מחדש ההמלצה. 

הבנקים הם מוסדות פיננסיים משמעותיים מאוד בשוק הישראלי. מתן אפשרות לתאגידים 
הבנקאיים לבצע פעילות סליקת כרטיסי אשראי ולהנפיק כרטיסי אשראי עלול לבטל את היכולת 
של החברות הקיימות לגדול ולהתחרות בהם מיד לאחר ההפרדה. יש לאפשר הגנת ינוקא לפרק 
זמן מסוים שבו חברות כרטיסי האשראי יוכלו לבסס עצמן כשחקן עצמאי בטרם ניתן לבנקים 

להתחרות עמם באחד משירותי הליבה שהן מעניקות. 

8. מקורות המימון שיעמדו לרשות חברות כרטיסי האשראי – הנפקת אג"ח סחיר, הלוואות ישירות 
או בהנפקה פנימית מגופים מוסדים, הלוואות מבנקים, קווי אשראי מגופים מוסדיים ומבנקים. 

היקף ההלוואה מבנק מקומי  יחיד יוגבל ל-20% מסך האשראי של החברה. 

חומר הגלם לשם העמדת אשראי הוא הון. על כן, יש לאפשר לחברות כרטיסי האשראי לגייס הון 
מכמה שיותר מקורות מגוונים. עם זאת, על מנת למנוע יחסי תלות בין חברות כרטיסי האשראי 
לבנקים אשר איתם הם מיועדים להתחרות על מתן האשראי, יוגבל גיוס ההון מבנק מקומי יחיד ל-
20%. אין מניעה שחברת כרטיסי האשראי תגייס סכום הגבוה ממגבלה זו מבנק זר, שכן היא אינה 

מתחרה עמו על אותו שוק. 

פרק הרגולציה 

                                                           
1 נציין כי לבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח עדיין יהיה מידע משמעותי נוסף, כגון: גובה המשכורת, מסגרת העו"ש, היסטוריית 

אשראי, יתרת נכסים פיננסיים ועוד. ואילו לחברות כרטיסי האשראי המפורדות יהיה מידע על סליקה רק בבתי העסק שהם סולקים, ובתחום 
ההנפקה יהיה בידיהם מידע רק על בעלי הכרטיסים שהם מתפעלים. 

2 נציין כי במקרה שחלק מחברות כרטיסי האשראי יישארו בבעלות הבנקים ואילו אחרות יופרדו, ייווצר קושי רב בהפצה אובייקטיבית 

ושווה, שכן לבנק המנפיק יש תועלת משמעותית מהפצת כרטיס האשראי שלו. 
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מתוקף חזון הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים, ובעקבות אי-קיום אסדרה מכלילה לכלל 
שירותי התשלום במשק, יש תיקונים והסדרות רבות אשר צריכות להיעשות בתחום הרגולציה הפיננסית 

בישראל כחלק משלים להמלצות בפרק שלעיל.  

ראשית, הפיקוח על השירותים הפיננסיים השונים צריך להיות פיקוח מבוסס סיכון המתייחס לאופי 
הפעילות של הגופים הפיננסיים השונים. כך למשל, הרגולציה אשר מתחייבת על מוסד פיננסי המשתמש 
בפיקדונות הציבור על מנת להעמיד אשראי, צריכה להיות שונה מהותית מהרגולציה על מוסד פיננסי 

המעמיד אשראי באמצעות כספים שגייס בשוק ההון משחקנים הערים לסיכון הגלום בכך.  

שנית, כלל האסדרה על נותני שירותי תשלום צריכה להתבסס על עקרונות הפיקוח על פי סטנדרט בין-
לאומי בתחום זה. אימוץ סטנדרטים בין-לאומיים מביא לאיזון הנכון בין שמירה על יציבות המערכת לבין 
הגברת התחרות בה. בנוסף ,אימוץ הסטנדרט הבין-לאומי יקל על כניסה של שחקנים בין-לאומיים לשוק 

הפיננסי הישראלי וכך יגביר את התחרות בשוק זה. 

המלצותינו בתחום זה הן כדלקמן:  

1. יצירת מדרג רגולטורי וקביעת  כללי הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי, על מנפיקים, על סולקים 

 PSD-בהתאם לעקרונות בין-לאומיים, לפי דירקטיבת ה )Processor( ועל מתפעלים

  .)Payment Services Directive(

הפיקוח על אמצעי התשלום במשק, על הסולקים, על המנפיקים, על חשבונות התשלום ועל 
שירותי התיווך והייזום של פעולות צריך להיות, ככל הניתן, בהתאם לדירקטיבות בין-לאומיות. 
החלת פיקוח שכזה מאמצת את הסטנדרט הפיקוחי בעולם בהקשר לפיקוח פיננסי ומבטיחה כללי 
משחק הוגנים ויכולת תחרות לכלל השחקנים – הקיימים והחדשים. יתרה מזו, פיקוח על פי 
הסטנדרטים הבין-לאומיים מקל על כניסתם של שחקנים בין-לאומיים לתוך המערכת הפיננסית 
הישראלית. זאת, משום שכך אין צורך לשחקנים אלו להתאים את עצמם למערכת רגולטורית 
חדשה ולשאת בעלויות של הבנתה ושל פעילות ייחודית על פי עקרונותיה. ע"י "פתיחת השוק" 
לשחקנים בין-לאומיים יגבר משמעותית הפוטנציאל התחרותי בשוק זה. לעתים נדרשת כמובן 

התאמה של רגולציה בין-לאומית לשוק הישראלי, אך על הסטייה מדירקטיבת ה-PSD להיעשות 
רק אם יש צורך ספציפי לכך ועל בסיס המתודולוגיה האמורה.  

מטרת המלצה זו  ליצור מדרג רגולטורי על נותני האשראי ועל נותני שירותי התשלום, )סולקים 
ומנפיקים של אמצעי תשלום( במשק הנובע מרמת הסיכון שלהם. המדרג המוצע יהיה כדלקמן:  

 

א. תאגידים הנותנים אשראי, אגב קבלת פיקדונות מהציבור, הם ברמת הסיכון הגבוהה 
ביותר ויפקוחו ע"י הרגולציה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל. 

ב. חברות נותנות אשראי וחברות אשר נותנות שירותי תשלום )חברות מנפיקות וחברות 
סולקות אמצעי תשלום(, שאינן מגיסות  פיקדונות מהציבור, יפוקחו ע"י רגולטור ייעודי 
– רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כרשות עצמאית. יודגש כי חברות אלו הן ברמת סיכון 

פחותה משמעותית. 
 

 עצמאית הון שוק רשות

אגף שוק ההון במשרד האוצר הוא רגולטור בעל ניסיון רב בפיקוח על מוסדות פיננסיים הן מבחינה 
צרכנית, הן מבחינה תחרותית והן מבחינה יציבותית. כדי לחזק את אגף שוק ההון בפיקוח על נותני אשראי 
במשק, ובכללם חברות כרטיסי האשראי, יש לנתק אגף זה ממשרד האוצר ולבססו כרשות עצמאית. עבודת 
מטה בעניין זה נעשית כיום במשרד האוצר והיא צפויה להסתיים לקראת פרסום הדו"ח הסופי של הוועדה. 
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יצוין כי החלוקה המוצעת, על פי המדרג הרגולטורי שלעיל, מתבצעת דה פקטו גם בתחום האשראי 
לעסקים גדולים. בסקטור זה, אשר נהנה מתחרות על מתן האשראי הן מצד הבנקים והן מצד הגופים 
המוסדיים, יש חלוקה של הפיקוח: על מתן האשראי ע"י הבנקים מפקח המפקח על הבנקים, ועל מתן 

האשראי ע"י הגופים המוסדיים מפקח הממונה על שוק ההון.  

יתרה מזו, יש צורך בכלים משלימים כדי לבצע תיאום וסנכרון מצד הרגולטורים השונים על תחום 
האשראי, הן בסקטור העסקים הגדולים והן בסקטור האשראי הקמעונאי. לשם כך צפויה לקום ועדה 
ליציבות פיננסית, בשיתוף כלל הרגולטורים הרלוונטיים, אשר מטרתה לסנכרן בין הרגולטורים ולעקוב 
אחר הסיכונים המערכתיים ששווקים אלו עלולים לייצר. ועדה זו היא הכלי המשלים ליצירת הסנכרון 

והתיאום הנדרש בין הרגולטורים במדרג הרגולטורי שנוצר בסקטור הפיננסי. 

בהתאם למפורט לעיל, יועברו כלל סמכויות הפיקוח על הסליקה מבנק ישראל לרגולטור הייעודי, בכלל זה 
הסמכויות המוכנות מתוקף פרק ד'2 בחוק בנקאות רישוי וכוללות: מתן רישיון וקביעת קריטריונים למתן 

הרישיון והיתרי שליטה והחזקה בסולק. 

2. קביעה מפורטת של כללי הרגולציה על שירותי התשלום בתוך תשעה חודשים ממועד אימוץ 
מסקנות הדו"ח.  

צוות משותף לבנק ישראל, למשרד המשפטים, לרשות ההגבלים העסקיים ולמשרד האוצר יקבע 
תוך תשעה חודשים: 

א. תזכיר חוק המסדיר רגולציה צרכנית לשירותי התשלום.3 
ב. תזכיר חוק המסדיר את פעילותם של נותני שירותי תשלום חוץ-בנקאיים. במסגרת זו 
ייקבעו תנאי רישיון לשחקנים החדשים מתוך מטרה לאפשר כניסת שחקנים לשוק 

בלוחות זמנים קצרים. 
ג. כללי הגישה למערכות התשלומים המבוקרות, ובכלל זה: 

1. רשימת כל הדרישות הנחוצות לצורך קבלת גישה לכל אחת ממערכות 
התשלומים המבוקרות, בשים לב לסוג ההשתתפות ולסוג הפעילות של 

הגוף. 

2. לוחות הזמנים לחיבור גוף העומד בכללי הגישה. 

3. המנגנון שלפיו יחויבו גופים המחוברים ישירות למערכת התשלומים 
במתן גישה עקיפה למערכת. כחלק ממנגנון זה, המפקח על נותני שירותי 
התשלום יהיה מוסמך לקבוע, לאחר התייעצות עם המפקח על מערכות 
התשלומים בבנק ישראל, האם מתקיימים כללי הגישה למערכת 

התשלומים בגוף המפוקח על ידו. 
ד. הקלות בדרישות הסף לתאגידים בנקאיים ובכלל זה: 

1. הקלות בדרישות ההון הראשוני ודרישות הלימות ההון לשחקנים 
החדשים, ובכלל זה לחברות כרטיסי האשראי המופרדות, אם בעתיד ירצו 

להיות בנקים.  

2. הקלות רגולטוריות בדרישות הסף לאגודות האשראי. 
 

פרק התשתית הטכנולוגית  

                                                           
3

 חקיקה זו תחול על שירותי תשלום שיינתנו על ידי כל גוף, ללא תלות בזהות הרגולטור של נותן השירות. לעניין זה: "שירותי תשלום" – 
הנפקה וסליקה של אמצעי תשלום, ניהול חשבון לחיוב, שירותי מידע ושירותי ייזום פעולות בשם הלקוח ובהסכמתו.  
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חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ )"שב"א"( היא חברת שירותים משותפת המוחזקת בידי 
ארבעה בנקים: בנק הפועלים )34.5%(, בנק לאומי )42.2%(, בנק דיסקונט )20%( והבנק 
הבינלאומי )3.3%(. בנקים אלה מחזיקים גם בשלוש חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל: 

ישראכרט, לאומי-קארד וכ.א.ל.  

שב"א מתפעלת, בין היתר, שתי מערכות חיוניות לביצוע פעולות בנקאיות ועסקאות בכרטיסי 
חיוב:  

 מתג ה-ATM – מערכת מיתוג המשמשת את הבנקים לביצוע פעולות במכשירי בנק 

אוטומטיים. 

 מתג כרטיסי האשראי – מערכת לאיסוף עסקאות ולאישור עסקאות המתבצעות בכרטיסי 

אשראי. 

מערכות אלו הן התשתית הטכנולוגית שעליה פועלים שירותי התשלום במשק. לאור חזון הוועדה 
להגברת התחרות ולנוכח ההמלצה להפריד את חברות כרטיסי האשראי מבעלותם של הבנקים, 

נדרשים שינויים והתאמות במבנה הבעלות ובכללי הגישה למערכות אלו כמפורט להלן:  

1. יופרדו המתגים של חברת שב"א ותועבר הבעלות על כל מתג למשתמשים בו4. 

שני המתגים בבעלות שב"א יופרדו, והבעלות על כל מתג תועבר למשתמשים בו. קרי, מתג 
כרטיסי האשראי יהיה בבעלות מנפיקים וסולקים במשק )בכלל זה חברות כרטיסי האשראי 

המופרדות( ומתג ה-ATM יהיה בבעלות הבנקים. זאת, על מנת שלא תהיה אפשרות לבנקים, 
כבעלים של מתג כרטיסי האשראי, להציב מגבלות וחסמים לתחרות מצד הסולקים והמנפיקים 

במשק בכלל ומצד חברות כרטיסי האשראי בפרט.5 

יש יתרון רב בכך שבעלי השליטה במתגים יהיו החברים המשתמשים  במתג, משום שכך מתקיים 
התמריץ האידיאלי להמשך שכלול ושיפור המערכת לטובת הגופים הפיננסיים הפועלים במסגרתו 
ולטובת הצרכנים כולם. נציין כי חלופה זו מחייבת יצירת תנאים נוחים ומאפשרים, ע"י 
הרגולטור, לשחקנים חדשים, גישה וחיבור למערכת. זוהי החלופה המיטבית גם בשל שלילת 

חלופות אחרות המוסברות להלן: 

העברת השליטה בשב"א לגורם שלישי עלולה לפגוע בתמריץ לפיתוח ולשכלול המערכת, 
במיוחד אם מדובר בגורם המתחרה בבנקים או בחברות כרטיסי האשראי בתחום אחר. החלופה 
של בעלות גורם ממשלתי על שב"א מעלה חשש כללי לגבי יכולתה של המדינה להפעיל את 
שירותיה של שב"א ביעילות ובגמישות תוך עידוד כניסת שחקנים חדשים. לפיכך, קיימת עדיפות 
לבעלות של המשתמשים על פני שתי החלופות האחרות. כמו כן, גם בעלות פרטית, שאינה של 

השחקנים, היא בעיתית, משום שהיא מייצרת מונופול השולט בתשתית. .6 

למען הגברת השקיפות של החברה תיבחן האפשרות להנפיק מניות מיעוט לציבור כדי להפכה 
לחברה ציבורית על כל המשתמע מכך. 

                                                           
4 בכל הנוגע לפעילויות נוספות של שב"א; מערכת מכרזי בנק ישראל משמשת תאגידים בנקאיים, ולפיכך נראה טבעי כי תעבור יחד עם 

מתג ה-ATM, ואילו מערכת מידע אלקטרוני לבתי עסק משמשת בעיקר בעסקאות בכרטיסי חיוב, ולכן תעבור יחד עם מתג כרטיסי 
האשראי. 

5
 יש לתקן את סעיף 23 לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 ולערוך תיקונים ברישיון חברת שב"א על מנת לאפשר לגופים שאינם 

בנקים להתחבר ולקבל שירותים משב"א. 

6 קיימת אפשרות כי הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים תושלם טרם הפרדת המתגים. במצב זה קיים צורך לערוך שינויים במבנה 

השליטה בשב"א, על מנת להתמודד עם שינוי הבעלות בחברות כרטיסי האשראי ועם החשש לניצול כוחה של שב"א לרעה על מנת לפגוע 
בפעילותן. 
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2. יש לקבוע מגבלה על שיעור הבעלות של בנקים )שאינם מנפיקים או סולקים כרטיסי אשראי( 
במתג כרטיסי האשראי ולוודא כללי ממשל תאגידי בנוגע לקבלת החלטות המבטיח כי בנקים לא 

ישלטו במתג כרטיסי האשראי.  

קיימת סבירות לא נמוכה כי לאחר הפרדת חברות כרטיסי האשראי יבחרו הבנקים להנפיק כרטיסי 
חיוב מידי באופן עצמאי ולא בשיתוף עם חברת כרטיסי אשראי. כל עוד לא קיים מתג חלופי עבור 
עסקאות חיוב מידי, ייווצר מצב שבו הן הבנקים והן חברות כרטיסי האשראי יעשו שימוש במתג 
כרטיסי האשראי. על מנת להבטיח כי לבנקים, שאינם סולקים או מנפיקים כרטיסי אשראי, לא 
תהיה יכולת להשתמש במעמדם כדי לפגוע בחברות כרטיסי האשראי, יש לקבוע מגבלות על 
שיעור הבעלות של בנקים אלו, כקבוצה, במתג כרטיסי האשראי. בנוסף, יש לקבוע כללי ממשל 

תאגידי שלא יאפשרו לבנקים אלו לשלוט במתג. 

3. יש לאפשר למתג ה-ATM לשמש כמערכת לסליקת עסקאות חיוב מידי. 

מתג כרטיסי האשראי סולק כבר כיום )בצורה מוגבלת( כרטיסי חיוב מידי, ובחודשים הקרובים 
צפויות להסתיים התאמות נוספות שיקלו על סליקת כרטיסים אלו וישפרו את הפעולה. לפיכך 
סביר כי בנקים שיבחרו להנפיק ולסלוק ישירות כרטיסי חיוב מידי, יבחרו לעשות זאת באמצעות 
מתג כרטיסי האשראי שאליו יצטרכו להתחבר. עם זאת, הבנקים מחוברים כבר כיום למתג ה-

ATM, שגם בו ניתן לבצע התאמות על מנת שישמש לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב מידי. לפיכך, 
על מנת ליצור פוטנציאל לתחרות בין מתגים על תפעול כרטיסי חיוב מידי באופן שישפיע על 
המחיר, על האיכות ועל המגוון, וכדי לתת מענה לחשש שחברות כרטיסי האשראי יוכלו לנצל את 
מעמדן כבעלים של מתג כרטיסי האשראי על מנת לפגוע בתפקודו כמתג עבור כרטיסי חיוב מידי, 

מומלץ לשנות את הרישיון של שב"א באופן שיאפשר למתג ה-ATM לשמש גם כמערכת למיתוג 
ולסליקת עסקאות חיוב מידי.  

עוד יצוין כי ליצירת מתג נוסף לסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב יש תועלות נוספות של הגברת 
השרידות והיציבות של שוק התשלומים בישראל. 

4. הבטחת הגישה והייצוג של שחקנים חדשים וקיימים במבנה הבעלות על המתגים וקביעת 
הפרוטוקול להפעלתם 

א. יש ליצור מנגנון דינמי לכניסה של מנפיקים וסולקים חדשים כבעלים במתגים המשמשים 
אותם ע"י חיבור ומתן בעלות אוטומטי של שחקנים חדשים יחד עם דילול ההחזקות 

הקיימות לשחקנים הקיימים.  

ב. הבטחת הגישה למתגים תתבצע לפי המתווה המוצע בסעיף 2.ג. בהמלצות פרק הרגולציה.   

ג. הפרוטוקול להפעלת המתגים ייקבע באופן שייתן ייצוג שוויוני למשתמשי המערכת ויעניק 
מעמד מיוחד לרגולטורים הרלוונטיים. 

 
בכל סוג של בעלות שבה המשתמשים הקיימים שולטים במתגים, גוברת היכולת להעלות 
חסמי כניסה בפני שחקנים חדשים. חסמים אלה יכולים להיות בדרך של התאמת המערכת 
לצורכי המשתמשים הקיימים בלבד, קביעת עלויות חיבור גבוהות, אי-עמידה בתקנים בין-
לאומיים שתקשה על כניסת שחקנים זרים ועוד. לפיכך, נדרש למנוע מצב שבו שחקן חדש 
תלוי לחלוטין במערכות הנשלטות בידי המתחרים הקיימים או שנמנעת ממנו גישה אליהן.  

פרק הגופים המוסדיים 



9

בעקבות המלצות ועדת בכר גדלה התחרות בשוק האשראי, שכן המשקיעים המוסדיים מתחרים באשראי 
הבנקאי על ידי רכישת איגרות חוב המונפקות על ידי חברות עסקיות. מטבע הדברים, מתחרות זו נהנים רק 
גופים היכולים להנפיק איגרות חוב, קרי חברות עסקיות גדולות. היצע האשראי לעסקים קטנים ולמשקי 

בית מסופק בעיקר על ידי הבנקים ובמידה שולית על ידי חברות אשראי פרטיות.  

אחד האפיקים להגברת התחרות בשוק האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים הוא הרחבת היצע האשראי 
המועמד על ידי גופים מוסדיים, לא רק לעמיתיהם אלא לכלל הציבור. כניסת גופים אלו לשוק האשראי 
הקמעונאי צפויה להביא לשינוי משמעותי בתחרות בתחום זה, הן בגלל היקף הנכסים העצום שגופים אלו 
מנהלים והן בשל מאגר הלקוחות הרב שהם מחזיקים. כיום, לגופים המוסדיים אין מערך מתאים להעמדת 
אשראי מסוג זה. נראה כי אין לגופים המוסדיים תמריץ הולם להקמת מערך כזה, המחייב השקעת משאבים 
רבים, אך אינו מוסיף לרווחי הגוף עצמו אלא לתשואת העמיתים. בנוסף, חשוב ליצור מנגנון שבו כל 
המקורות של חברת האשראי שתוקם, לרבות כספי העמיתים, יתבססו על ריביות הנקבעות בשוק, על מנת 

שלא יהיה שימוש לרעה וניצול של כספי העמיתים.  

קובץ ההמלצות שלהלן יגדיל ויגוון מאוד את היצע האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, וכך יתרום 
להגברת התחרות במגזר זה. בנוסף, ההמלצות ישפרו את יעילות ההקצאה של ההון בשני מישורים: 
ראשית, התשואות שייהנו מהן נותני האשראי בפועל, קרי העמיתים, ייקבעו בשוק איגרות החוב, ותשואת 
הבעלים של חברת האשראי תיגזר מיעילות החברה וממגוון התשואות הרלוונטיות בשוק האשראי ובשוק 

איגרות החוב. כך שההצעה יעילה לכל השחקנים בזירה.  

שנית, ההצעה מאפשרת גיוון תיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים, ולכן תורמת לשיפור יעילותו 
ולרווחת העמיתים. יש לציין כי גיוון תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים צפוי להתרחש גם בעקבות 
יישום צעדים אחרים המוצעים על ידי הוועדה, ובמיוחד עקב הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. 
צעד זה יאפשר למשקיעים המוסדיים להעמיד קו אשראי לחברות כרטיסי האשראי וכן לרכוש איגרות חוב 
שיונפקו על ידם. המשקיעים המוסדיים יוכלו לרכוש גם איגרות חוב שיונפקו על ידי חברות פרטיות למתן 

אשראי.  

בנוסף לכך, חיוב בנקים לדווח, על פי דרישת הלקוח, לכל גוף פיננסי על היתרה המצויה בחשבון הלקוח, 
תאפשר לגופים שונים, ולגופים המוסדיים בכללם, להתחרות על פלח האשראי הנגזר מחריגה ממסגרת 
חשבון העו"ש, קרי האוברדראפט. מהות ההצעה היא שהגוף הפיננסי יוכל, על בסיס יומי, לכסות את גובה 

החריגה של הלקוח בחשבון הבנק שלו ולגבות בעבורה מחיר תחרותי למחיר הבנקאי.  

1. תיקון סעיף 21 לחוק הבנקאות רישוי, במטרה לאפשר לגופים חוץ-בנקאיים, המפוקחים, לגייס 
אג"ח קונצרני ולתת אשראי, ללא הגבלת כמות, מבלי שיידרשו לרישיון בנקאי. 

מקורות ההון הזמינים ביותר והזולים ביותר עבור גופים חוץ-בנקאיים נותני אשראי הם אג"ח 
סחירות. כמו כן, המלצה זו מסירה את התלות של גופים, המפוקחים ע"י רגולטור פיננסי )בעלי 
רישיון(, בבנקים לצורך גיוס הון המאפשר להם להתחרות בהם. הסרת מגבלת הכמות תיצור 
תמריץ לגופים פיננסיים גדולים )כגון הגופים המוסדיים(, להיכנס לשוק האשראי במיליארדי ש"ח 

ולהקים חברות לצורך מתן אשראי קמעונאי. 

2. בעלי השליטה בגופים המוסדיים יוכלו להקים חברות בנות )אחיות לגופים המנהלים נכסים( 
להספקת אשראי שמקורותיהם יהיו הון נוסטרו של חברת האם והון שיגויס על ידי הנפקת איגרות 

חוב.  

אפשרות הפעולה שלעיל תגדיל ותגוון מאוד את היצע האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, וכך 
תתרום להגברת התחרות במגזר זה. בנוסף, כיוון פעולה זה ישפר את יעילות ההקצאה של ההון 
בשני מישורים: ראשית, התשואות שייהנו מהן נותני האשראי בפועל, קרי העמיתים, ייקבעו בשוק 
איגרות החוב, ותשואת הבעלים של חברת האשראי תיגזר מיעילות החברה וממגוון התשואות 
הרלוונטיות בשוק האשראי ובשוק איגרות החוב, כך שההצעה יעילה לכל השחקנים בזירה. שנית, 
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ההצעה מאפשרת גיוון תיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים, ולכן תורמת לשיפור יעילותו 
ולרווחת העמיתים. כמקובל כיום, הגוף המוסדי יוכל לרכוש עבור כספי העמיתים איגרות חוב 

סחירות של גוף קשור בשיעור שלא יעלה על 25% מהיקף ההנפקה בכללותה. 

3. בנקים יחויבו להעביר לצד שלישי )בכלל זה גופים מוסדיים(, לפי דרישת הלקוח, את יתרת חשבון 
העו"ש שלהם על בסיס יומי ובאמצעות ממשק דיגיטלי.

המלצה זו תאפשר לגופים שונים, ולגופים המוסדיים בכללם, להתחרות על פלח האשראי הנגזר 
מחריגה ממסגרת חשבון העו"ש, קרי האוברדראפט. מהות ההצעה היא שהגוף הפיננסי יוכל, על 
בסיס יומי, לכסות את גובה החריגה של הלקוח בחשבון הבנק שלו ולגבות בעבורה מחיר תחרותי 
למחיר הבנקאי. המלצה זו צפויה להיות אפקטיבית בטווח זמן קצר, שכן אין צורך, לפחות מצד 

הגופים המוסדיים, בהקמת תשתיות מחשוב או אחרות לצורך ביצוע הפעולה.  

4. הסרת הדרישה לבטוחה מספקת לגבי השקעות או הלוואות לא מדורגות בשוק האשראי הקמעוני 

מתן אשראי ע"י גוף מוסדי ייעשה על פי תנאי החיתום של הגוף המוסדי לרבות בטחונות 
מתאימים במקרה שהדבר נדרש. מתן אשראי לא יותנה בבטוחה מספקת. המלצה זו תאפשר ודאות 
רגולטורית בתחום ההשקעות הבלתי מדורגות, וכך תאפשר לגופים המוסדיים להשקיע או להלוות 
כספים לגופים חוץ-בנקאיים נותני אשראי שאינם מדורגים. בין השאר המלצה זו מאפשרת לגופים 

 .P2P המוסדיים להשקיע כספי עמיתים בחברות

5. מתן הקלות בתקנות השקעה של כספי הנוסטרו

המלצה זו נועדה לאפשר למערכי המימון, שיוקמו תחת הגופים המוסדיים, לפתח תיק אשראי בעל 
נפח משמעותי. כיום, כאשר כספי הנוסטרו מוגבלים בהשקעה של עד 3% בנכסים לא מדורגים, 

נותר לחברה להתבסס, במקסימום, על הון עצמי של כמה מאות מיליוני שקלים בלבד.  
לפיכך מוצע כי גוף מוסדי שיהיה מעוניין להקים מערך למתן אשראי קמעונאי, יהיה רשאי לפתח 
מודל מתן אשראי שייבחן על ידי הממונה על שוק ההון. אם יינתן אישור של הממונה למודל מתן 
האשראי של הגוף המוסדי, ובכפוף להגעה להיקף מינימלי של הקצאת אשראי למגזרי היעד )שוק 
האשראי הקמעוני( וכן לאבני בוחן שייקבעו מבעוד מועד, הלוואות אלה לא תיחשבנה כהלוואות 
לא מדורגות לעניין מגבלת ההשקעה בהלוואות לא מדורגות החלה על גופים מוסדיים, כלומר 

הגוף המוסדי יוכל להקצות לאפיק זה סכום העולה על 3% מהון הנוסטרו. 

6. לקבוע בחוק ניירות ערך מסגרת פיקוח ייעודית לגיוס חוב של תאגידים ויחידים מהציבור הרחב 

באמצעות פלטפורמות P2P, ולצדה מתן פטור מאיסור הצעת ומכירת ניירות הערך לציבור הקבוע 
בחוק זה, כאשר הם נעשים במסגרת הפלטפורמה המפוקחת.

מסגרת הפיקוח תתבסס על מודל דומה לזה שהוצע על-ידי הרשות לניירות בעניין מימון המונים, 
שעיקריו הם פיקוח על הפלטפורמה, להבדיל מהגורמים המגייסים, ומגבלות על היקפי הגיוס 
וההשקעה. בין היתר ייקבעו כללים בנושא גילוי על הפלטפורמה ועל הלוואות בודדות ותיקי 
הלוואות, ובנושאים כגון דירוג ההלוואות ומגבלות על ניגודי עניינים. בנוסף, קביעת מסגרת 

פיקוחית בנוגע לפלטפורמות P2P תסייע לגופים המוסדיים להשקיע בפלטפורמות אלו בהיקפים 
גדולים. לפיכך מוצע שתוך שישה חודשים יתוקן חוק ניירות הערך בהתאם. 




