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מטרות הצוות 

לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים להגברת התחרותיות  

בענף הבנקאות בישראל, במגזר משקי הבית והעסקים 

הקטנים ובכלל זה: 

העצמת כוחם של הלקוחות אל מול הבנקים; 

פישוט המוצר הבנקאי והגדלת אפשרויות  

הבחירה ללקוח; 

שיפור ושכלול תחום שירות נתוני האשראי.  
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חברי הצוות 

הצוות מונה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל. 

הצוות כלל נציגים מ: 

משרד האוצר   

משרד המשפטים   

רשות ההגבלים העסקיים   

המועצה הלאומית לכלכלה    

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל  
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תמונת מצב במערכת הבנקאית 
)נכון לתקופת עבודת הצוות( 

מבנה ריכוזי של מערכת הבנקאות הישראלית.   

לא נמצאה רווחיות עודפת לבעלי המניות.  

יעילות תפעולית נמוכה של הבנקים בהשוואה  

בינלאומית. 

הרווחיות של הבנקים בפעילות מול מגזר העסקים  

הקטנים גבוהה יחסית לזו שביתר המגזרים.  
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א-סימטריה במידע בין מלווים – לחלק מהגופים המלווים  

אין מידע מספק לצורך הערכת יכולת הפירעון של הלקוח.   

המגזר הבנקאי מהווה את מקור האשראי העיקרי במשק  

למשקי הבית והעסקים הקטנים בהיעדר חלופות נוספות 

ואיום תחרותי מצד הגופים החוץ בנקאיים. 
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תמונת מצב במערכת הבנקאית - המשך 



המלצות הצוות - מישורי הפעילות 

שלושה מישורי פעילות להגברת התחרות וחיזוק כוחו 
של הלקוח: 
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• הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת 
1   ומחוצה לה

הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים  •
באמצעות צמצום פערי מידע וחסמי מעבר  2

צעדים משלימים  - פיקוח על עמלות ,  •
ניירות ערך ועסקים הקטנים.  3
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הטיפול בהמלצות הצוות - עדכון 



1. הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת ומחוצה לה 
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יישום המלצה 

הסרת חסמים העומדים בפני גופים מוסדיים לצו רך 
השקעה במוצרי אשראי וחיסכון בנקאיים 

באחריות אגף שוק ההון במשרד האוצר- הוקם צוות
שעסק בנושא. 

בנק אינטרנטי 
)נספח 2 לדוח( 

הגורם שהגיש בקשה להקמת בנק אינטרנטי, משך את
בקשתו.  בקשות נוספות שיוגשו ייבדקו על ידי הפיקוח. 

ב-5.5.15 פרסם הפיקוח על הבנקים מסמך סופי  בנושאעידוד הקמת אגודות אשראי  
תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל. מסמך
זה נערך לאחר פרסום טיוטה וניהול דיאלוג עם הציבור

לגבי הערותיו.   
כיום הפיקוח על הבנקים שוקד על יצירת תשתית חוקית
ורגולטורית לפעילות אגודות אשראי )קידום תיקוני
חקיקה ופרסום הוראות מפקח שיחולו על אגודות
אשראי(, ופועל בנושא זה במשותף עם רשם האגודות

במשרד הכלכלה ועם משרד המשפטים. 
עד כה התקבלו מספר פניות בפיקוח, להקמת אגודות

בנקאיות,  אשר לא הבשילו לכדי יישום מעשי. 



2. הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים 
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יישום המלצה 

ביום 15.7.14 פורסמה הוראה חדשה שמאפשרת פתיחת פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט 
חשבונות באינטרנט ומסדירה את אופן פתיחתם.     

הקלות בהליך סגירת חשבון, לרבות בנושא
הקלת המעבר בין המערכת הבנקאית לבין
המערכת החוץ בנקאית בהקשר של פעילות

לקוחות הבנקים בניירות ערך   

ביום 1.9.14 פורסם תיקון להוראה המסדירה את נושא   .1   
חיובים על פי הרשאה. התיקון מפשט את הליך הקמת     
והעברת הרשאות לחיוב חשבון. ההוראה תיכנס לתוקף ב- 

   .01.10.2015
 

ביום 15.12.14 פורסם תיקון להוראה העוסקת בהעברת  .2
פעילות וסגירת חשבון של לקוח. במסגרת התיקון - 

• הוטלה חובה לפתח אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו  

שימוש באינטרנט לצורך סגירת חשבון והעברת 
פעילות לבנק אחר. 

הבנק הנעבר חויב לעשות עבור לקוח את כל הפעולות   •

הדרושות לסגירת החשבון בבנק המעביר. 
נקבעה מסגרת זמן מירבת לסגירת החשבון והעברת  •

הפעילות, לרבות העברת ני"ע. 
נקבעה אפשרות סגירת חשבון בכל סניף חלופי של   •

הבנק. 
       מרבית סעיפי ההוראה ייכנסו לתוקף ב-1.7.15. 



2. הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים 
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יישום המלצה 

פרסום שיעורי ריבית בפועל והגברת הנגישות לאתרי  
מידע  לצורך השוואה  

פרסום מידע השוואתי באתר בנק ישראל:    .1
הוכנה תשתית לתזכיר לתיקון חוק הבנקאות •

)שירות ללקוח( לצורך הסמכת המפקח
לפרסום המידע.   

הכנת הוראת דיווח ובחינת המידע שמעוניינים •

לפרסם – בתחילת התהליך. 

הטלת חובה על התאגידים לפרסם מידע שהם .2
נדרשים לפרסם כיום גם באתר האינטרנט שלהם -

תיקון לכללי גילוי נאות נכנס לתוקף ב-6.11.14. 

ביום 19.11.14 פורסמה הוראה חדשה  בנושא דוחותמידע בידי הלקוח - תעודת זהות בנקאית  
שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים.   

הדוחות אינם כוללים בשלב זה מידע אודות דירוג
האשראי הפנימי של הלקוח, אולם הבנקים נדרשו להכין

את התשתית התפעולית למתן מידע כאמור במועד. 
הדוח הראשון יישלח ללקוחות הבנקים ב- 28.2.16 עבור 

שנת 2015. 



2. הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים 
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יישום המלצה 

 )Credit Bureau( שכלול המידע אודות לווים
הרחבת המידע הקיים כיום בלשכות אשראי.  •

העברת מידע ללשכת אשראי לצורך גיבוש מודל  •

סטטיסטי לדירוג אשראי. 
העברת מידע על לקוחות לפי דרישתם באמצעי   •

טכנולוגי. 
העברת מידע על דירוג )פנימי( של לווים למלווים   •

פוטנציאליים. 

הוקמה ועדה בין משרדית לטיפול בנושא – הועדה 
לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי בראשות
המועצה הלאומית לכלכלה, ובהשתתפות משרד 
המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים, משרד האוצר 

והפיקוח על הבנקים.   
הועדה פרסמה דוח ביניים של עבודתה במאי 2015. 

הסדרת היבטים בשוק האשראי החוץ בנקאי – עד כון 
מנגנון תקרת הריבית והחלתו על המערכת הבנקאית   

תיקון חוק הלוואות חוץ בנקאיות: 
תיקון מנגנון קביעת תקרת הריבית;  •

החלת תקרת הריבית גם על התאגידים הבנקאיים;  •

הבטחת הגנה נאותה על הצרכנים בשוק האשראי •

)באמצעות סנקציה פלילית(.

החוק נמצא בשלב טיוטת חוק וצפוי לעלות לוועדת
שרים.   



3. צעדים משלימים 
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יישום המלצה 

נעשו צעדים רבים במסגרת יישום ההמלצות - בוטלו מספרפיקוח על עמלות ופעילות לקוחות בניירות ערך 
עמלות, מספר עמלות נכנסו לפיקוח, ומספר עמלות תוקנו.
בנוסף, נקבע שירות המסלולים, המסדיר את תחום עמלות

העו"ש. 

בתחום עמלות ניירות ערך יושמו צעדים להגברת השקיפות
ותומחרו מחדש השירותים. 

צעדים אלה בוצעו באמצעות תיקון כללי הבנקאות )שירות 
לקוח()עמלות(; תיקון חוק בנקאות )שירות ללקוח(; ונקיטת
הליכי הכרזה על עמלות כשירותים בני פיקוח, בהתאם לסעיף 

9יא לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(;   

הגברת התחרות על חיסכון משקי הבית 
ביטול עמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע עבור מק"מ 

וקרנות כספיות. 
בוצע במסגרת תיקון כללי הבנקאות )שירות ללקוח()עמלות(,

שנכנס לתוקף בתאריך 1 בינואר 2013.   



יישום המלצה 

הקלת המעבר של פיקדונות ניירות ערך בין המערכ ת 
הבנקאית לבין המערכת החוץ בנקאית 

נקבע כי המחיר המפוקח על העברת פיקדון ניירות ערך 
מבנק אחד למשנהו יחול גם על העברת פיקדון ניירות
ערך אל מחוץ למערכת הבנקאית. נדרשת השלמת

המהלך בהעברת פיקדון ניירות ערך בכיוון ההפוך. 
בוצע במסגרת תיקון צו הבנקאות )שירות ללקוח()ביטול
הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינויו במקרה אחר(, 

שנכנס לתוקף בתאריך  23.12.12. 

עסקים קטנים 
טיפול בעמלות ובחסמי מעבר של עסקים קטנים 

ההמלצות יושמו במסגרת תיקון כללי העמלות:   
שינוי הגדרת "עסק קטן" )מחזור פעילות של 5 מיליון  •

₪ במקום 1 מיליון ₪( - ב- 1.8.13.    
דף ההסבר בדבר זכאות לקוח להיכלל בתעריפון •

הקמעונאי, וכן מידע על החלופות העומדות לרשותו
להוכחת היותו "עסק קטן" - נקבע בתיקון כללי גילוי

נאות שנכנס לתוקף ב-6.11.14.   
ביטול עמלת דמי ניהול חשבון לעסק קטן–ב- 1.1.13.   •

נקבע כי אין לקבוע בתעריפון הקמעונאי עמלות •

בסכומים העולים על המחירים בתעריפון לעסקים
גדולים –  ב- 1.8.13.     

עמלת פירעון מוקדם בהלוואות שלא לדיור –  •

ההוראה העוסקת בנושא נמצאת בשלבים אחרונים
לקראת פרסום. 

3. צעדים משלימים 
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יישום המלצה 

הגדרת עסקים קטנים לצרכים סטטיסטיים ו איסוף 
נתונים סטטיסטיים   

ההגדרה פורסמה בהוראות הדיווח לציבור. 
דרישת הדיווח לפיקוח לצורך איסוף הנתונים
הסטטיסטיים יצאה בנובמבר 2014, תחילת הדיווחים

בגין נתוני 2016. 

פורסמה הוראה בנושא הפחתה או תוספת בשיעורי  שמירת הטבות והנחות באשראי ופיקדונות  
ריבית. מועד תחילה – 1.1.14.   

3. צעדים משלימים 
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סיכום 

המלצתו שהשלמת יישומן תלויה בתהליכי חקיקה 

פרסום שיעורי ריבית בפועל והגברת הנגישות לאתרי מידע  לצורך השוואה  •

תיקון חוק הבנקאות )שירות ללקוח(   

הסדרת היבטים בשוק האשראי החוץ בנקאי – עדכון מנגנון תקרת הריבית והחלתו   •

על המערכת הבנקאית    
תיקון חוק הלוואות חוץ בנקאיות   

 )credit Bureau( שכלול המידע אודות לווים •

תיקון חוק שירות נתוני אשראי 

צעדים משלימים שיאפשרו פרסום דירוג האשראי בתעודת הזהות הבנקאית  •

 )לא בהכרח מחייב תיקון חקיקה( 



תודה
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