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 התשתית הפיננסית בישראל

 

 

   מערכות תשלומים

   יישומי תקשורת/מערכות

   אמצעי תשלום

 ב"מערכת זה

SWIFT      

                

 א"שב

 

         כספת         

  (Vault) 

ב"מס כרטיסי  מערכת  

 אשראי

      

  בורסה
 

 קים'מסלקת הצ

 

 כרטיסי חיוב  , תשלומים באינטרנט ובסלולר, מזומנים, זיכוי אלקטרוניות/הוראות חיוב, קים'צ

 

CLS 
          

 תאגידים בנקאיים

 ציבור רחב

ממשקי תקשורת 

 פנימיים
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 תוכן עניינים

 

 

 

בנק ישראל  תפקידי 

במערך התשלומים  

 והסליקה

 

 

 אמצעי התשלום

 

 המלצות צוות המתג

 

גישה למערכות  

 תשלומים

 

 

על סדר היום של  

 בנק ישראל

 



 .תודה רבה
www.boi.org.il 
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2010-ע"התש ,ישראל בנק חוק 

 את להבטיח במטרה ,במשק והסליקה התשלומים מערכות את להסדיר"

 ."2008-ח"התשס ,תשלומים מערכות לחוק בהתאם לרבות ,ויציבותן יעילותן

 2008-ח"התשס ,תשלומים מערכות חוק 

ישראל בנק – פיקוח סמכות 

מיועדת מבוקרת"כ או "מבוקרת"כ תשלומים מערכת על הכרזה" 

הפיקוח תפקיד יישום לצורך / הכרזה לצורך מידע קבלת 

תשלומים מערכת מפעיל חובות 

לפיקוח כלים 

 

 תפקיד בנק ישראל במערך התשלומים
 הסמכות המשפטית
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בישראל התשלומים במערך רפורמות וקידום שיפורים הטמעת  

 .לאומיים-בין לסטנדרטים והתאמה

והסליקה התשלומים למערכות המשפטית המסגרת ביסוס. 

התשלומים במערכות לפעילות וכללים הסדרה ,מדיניות קביעת 

 .ישראל בנק בהובלת ועדות באמצעות זה ובכלל ואכיפתם

חדשות תשלומים מערכות של והפעלה פיתוח יזום. 

המבוקרות התשלומים מערכות על פיקוח. 

 

 במערך התשלומיםבנק ישראל תפקידי 
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 התשלומיםתפקידי בנק ישראל במערך 

 CLS ב"זה
הוכרזו כמערכות 

מבוקרות  
 מיועדות

 ע"מסלקות הבורסה לני
 מזכר הבנות

 ב"מס א"שב

 קים'מסלקת הצ

 Iשלב  

 אשראיסכמת כרטיסי 

 II  שלב

הוכרזו כמערכות 
 מבוקרות

 III  שלב

 מערכות תשלומים חדשות

המבוקרות התשלומים מערכות על פיקוח 
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התשלום הינם כלי להעברת כספים בין אמצעי 

ומהווים חלק אינטגרלי ממערכת  משתתפים 

במסגרת ההסדרה ומשכך מבוקרת התשלומים 

מוסדרים , והפיקוח על מערכת התשלומים

 במערכתפעילותם של אמצעי התשלום 

 אמצעי התשלום  
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מערכת תשלומים מתוך העקרונות לפעילותן של תשתיות השוק  הגדרת 
   BISשפורסמו על ידי הפיננסי 

A payment system is a set of instruments, procedures, and rules for 
the transfer of funds between or among participants. 

 
 האירופימסגרת מדיניות הפיקוח של האיחוד 

As they are an integral part of payment systems, the Euro system 
deems payment instruments to be included in the definition of 
central bank oversight. Moreover, this framework uses the term 
payment, clearing and settlement systems” as a generic label for 
payment systems (including payment instruments), clearing 
systems (including central counterparties) and (securities) 
settlement systems.  

 אמצעי התשלום  
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 הסדרת אמצעי התשלום

 אמצעי התשלום בישראל

אמצעי תשלום מסורתיים  
 (מבוססי נייר)

 מזומן קים'צ שוברים

אמצעי תשלום  
 מתקדמים  

 (אלקטרוניים)

תשלומים  
 סלולאריים

תשלומים  
 אינטרנטיים

כרטיסי  
 חיוב

הוראות  
חיוב וזיכוי  
 אלקטרוני
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 נתונים סטטיסטים -אמצעי התשלום 

 

 

בישראל תשלום אמצעי   

העולם מול ישראל – תשלום אמצעי 
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 רקע -צוות המתג

הצוות להקמת רקע 

  ,במשק והתחרותיות הריכוזיות ,המחיה יוקר לענייני השרים ועדת החלטת - 2014 אפריל

  לביצוע נוסף מתג הקמת קידום שיבחן מנת על ישראל לבנק לפנות הכלכלה שר בראשות

 .חיוב בכרטיסי עסקאות

היתר בין וכלל כשנה ארך העבודה תהליך 

ובעולם בארץ חיוב בכרטיס תשלומים מערך מבנה לימוד. 

העסקה ביצוע בשרשרת שונים שחקנים עם ישיבות. 

וחלופות חסמים מגבלות מיפוי. 

הצוות והמלצות העבודה בתהליך עסקיים להגבלים הרשות שיתוף. 

סטטוס 

לציבור דוח פרסום לקראת 



  
 

 בנק ישראל

 מבנה שרשרת תהליך ביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב בישראל- מתג האשראית

 

 שב"א

 שב"א שב"א

 שב"א

 כ.א.ל שב"א

 ישראכרט

 לאומי כארד

K1 0 - POS 

K1 0 
קופות 

PC   
 0  

 מהמחזור

 כ.א.ל יצרנים מפיצים

 ישראכרט

 לאומי כארד

 מנפיקים רשתות סולקים פרוססורים יצרני מספונים בתי עסק

 קביעת פרוטוקול תקשורת

מעברי מסופים ו פרוטוקול, יצרן, גוף מסמיך, ניהולוניהול המתג, פרוססור, קביעת  -תפקידי שב"א
 , ניהול מועדון לקוחותסליקה, איסוף עסקאות, ממשק סליקה

 ניהול מועדוני לקוחות

ובנק  בנקים
 הדואר
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 צוות המתג  

רואה יתרון בפיתוח אפשרויות ניתוב חדשות ומבנה שוק הצוות 

ביצוע פעולות שיסירו את  באמצעות השונים מזה הקיים 

כניסה של שחקנים חדשים  ויאפשרוהחסמים הקיימים בשוק 

 .המערכתתוך שמירה על יציבות ויעילות 
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 עיקרי המלצות צוות המתג  

וסליקה לתשלומים הלאומית המועצה 

חיוב בכרטיסי "מקומית סכמה" הסדרת 

אשראית פרוטוקול  

הפרוטוקול של חלקי יישום 

ה למתג סליקה ממשק-ATM  
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 גישה למערכות תשלומים

גישה למערכת תשלומים מבוקרת נקבעת 

 , המערכתבאמצעות כללי 

הרגולטור של ומפוקחת על ידי מוסדרת 

 המערכת
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 לאומיים-עקרונות בין –גישה למערכות תשלומים 

נגישות הוגנת ופתוחה של תשתית שוק פיננסי חשובה עבור  

ותשתיות שוק , משתתפים עקיפים, משתתפים ישירים

 פיננסי אחרות 

אובייקטיביים קריטריונים יהיו פיננסי שוק לתשתית - 18 עיקרון,  

 המאפשרים ,השתתפות בדבר לציבור וידועים סיכון מבוססי

 .ופתוחה הוגנת נגישות

ההוגנת הנגישות את מאפשרות ,המערכות את המסדירות הוועדות,  

 .הסיכון ומבוססת האובייקטיבית ,הפתוחה
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 גישה למערכות תשלומים

  שאינם ,המבניים השוק וחסמי השוק לתנאי

 :כגון למערכת הגישה על השפעה יש ,רגולטוריים

לגודל יתרון   

אחת מרשת ליותר התאמה עלויות 
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 על סדר היום של בנק ישראל

 

 

התשלומים במערכות ורפורמות שינויים והובלת הסדרה 

הפיננסי השוק תשתיות על פיקוח 

תשלומים מערכות חוק ,מזומן חוק ,האלקטרונית הסליקה חוק - חקיקה 

 יישום המלצות ועדת לוקר 

 מתקדמיםבשלבים  –ונטעןמידי קידום השימוש בכרטיס חיוב 

 ממתין לחוק מזומן –קים 'בצ הסיחוריישום הגבלת 

 בשלבים מתקדמים –קידום חוק הסליקה האלקטרוני והיערכות ליישומו 

 הבאההתחלת בחינה שנה  –אמצעי תשלום סקר 
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 ממתין לחוק מזומן –בשיתוף משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה  –חינוך פיננסי 

בעבודה ,הוקמה -מתקדמים תשלום לאמצעי הועדה 

סלולאריים תשלומים ,מקוון מסחר  ,דיגיטלי ק'צ ,אלקטרוני ארנק,   

NFC 

לסליקה ומערכת (קמעונאית ב"זה) מהירה קמעונאית מערכת תכנון 

 הדיגיטאלי ק'הצ של

תשתית– התשלום ואמצעי המערכות של והאמינות הבטיחות הגברת 

 סייבר מאובטחת

 החלוהיישום והשימוע  -המתג צוות 

 על סדר היום של בנק ישראל



 .תודה רבה
www.boi.org.il 
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 שנתי, סכומים

 אמצעי התשלום בישראל לפי סכומים ותנועות

201  201  

200  

 שנתי, כמות תנועות

 בנק ישראל: מקור

7   

2  

   
19  

5   

 :ב"זה
 0  

 

200  

22 

9  

    

20  
8  

 :  ב"זה
0.0 0    

17  

    

2   

1   

 קים'צ

 *כרטיסי חיוב 

 זיכוי ישיר/ חיוב

 ב"זה

 משיכות מזומן

 :ב"זה
 0  

 

11     

29  55  

2  
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23 
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24 



25 

25 



26 

26 
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27 
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 א"שב  201- 201נתונים כספיים 

 א"שב (₪ מיליוני) מאזן סעיף

  201  201 שנה

 9  5  מעמלות ההכנסות סך

 0  1  ההוצאות סך

 20 17 רגילות מפעולות נקי רווח

  25   2 שנה לסוף עצמי הון

   2 5 2 ערך וניירות פיקדונות ,מזומנים

 א"דוחות כספיים של שב: מקור הנתונים



 מועצת תשלומים וסליקה

וועדת  
 ב"זה

וועד  
 מסלקה

וועד כרטיסי  
 חיוב

מערכת  
 ב"זה

 ATM POS קים'צ ב"מס

וועד  
 *ב"מס

כיום הפעילות מבוצעת תחת וועד המסלקה 

וועדת  
משנה  

 'א

וועדת  
משנה  

 'ב

וועדת  
משנה  

 'ג

 גוף מייעץ

 בנק ישראל גוף מחליט

 גוף מיישם

-בהתאם להמלצות ה
IMF וה-World Bank 


