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 banking@mof.go.il במייל:

 לכבוד מר דרור שטורם 

       יו"ר הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים.

 א.נ.

ראשית הרשו לנו לברככם בברכת הצלחה בישום החזון לשינוי פני הבנקאות עצמה, פתיחת 

 יותר זולים ויעילים וביםט רותיםיש לתת רותים בנקאיים חדשים כדייהתחרות, והטמעת ש

 כלל הציבור . לרווחת

 עדה.להופיע בפני הוורב בפתח הדברים נציין כי יש לנו ענין 

בשנה האחרונה עלו מספר נושאים שנבחנו  על ידי גופים שונים ובכלל אלו וועדת לוקר, בנק 

 תשלום הטמעתבין יתר הנושאים שנבחנו היה גם נושא , עסקייםישראל והרשות להגבלים 

 " )"דביט"( בישראל.ידייהמכרטיס ה"חיוב ב

 הינם:)דביט(  כרטיס החיוב המיידי שעומדים בבסיסו של  הרציונליים

  לבעלי חשבונות עו"ש שאינם עומדים זמינים וחדשים הנגשת אמצעי תשלום אלקטרוניים

 20בגיל  מהאוכלוסייה 22%-לפי נתוני הלמ"ס לכ)בקריטריונים להנפקת כרטיס אשראי, 

 . (לה אין כרטיס אשראי כללומע

  המידיהרחבת מגוון פתרונות התשלום העומדים לרשות הציבור, ובכלל זה כרטיס החיוב 

לנהל את  המעונייניםם של צרכנים "שונאי אשראי" העל צרכי הן האמור  לענות

 ., והן ללקוחות חסרי כרטיס אשראיהוצאותיהם על בסיס שוטף



 

 

 עים על ידי בתי העסק אשר בנסיבותיו של כרטיס הרחבת מגוון פתרונות התשלום המוצ

 העסקהלבית העסק מעצם זיכוי חשבונו בגין  מידיתכלכלית החיוב המיידי ייצרו תמורה 

זאת ימי עסקים( ובעמלה מופחתת, כמקובל בעולם המערבי,   2-3באופן כמעט מיידי )

ירות של בית רגילה בכרטיס אשראי. בכך תוזלנה עלויות המימון היש לעסקהבהשוואה 

העסק, ומנגד יהיה בכך כדי לתרום לכלל המשק על ידי מתן מענה לציבור רחב מחד, 

 ולמלחמה בהון השחור מאידך.

 

 ,לתפעולכרטיס החיוב המיידי הינו מוצר פשוט  עידוד התחרות בתחום כרטיסי החיוב 

אינו דורש בעיקר חדשים, שכן  ,ולשימוש ולפיכך קל ונח להטמעה על ידי מנפיקים וסולקים

בנקודות הקצה, כמו גם לא במערכות המרכזיות של חברות  ייחודיותהתאמות 

של כל בנק בנפרד, של מתג הכספומט  להיסמךיכול לא כל שכן שהוא , האשראי/בנקים

וכן על המתג הבינבנקאי המשותף לכלל הבנקים והמנוהל על ידי מס"ב אשר תומך כבר 

 ן.כיום בביצוע משיכות הכספומט באשר ה

 

וחברת גמא בע"מ כפועל יוצא מהנחות יסוד אלו חברו יחדיו חברת כספיט טכנולוגיות תשלום 

להקמת מיזם חדשני בתחום אמצעי התשלום המאפשר הפעלת  מתג בע"מ פתרונות סליקה 

עם יכולות ביצוע עסקה מסוג דביט באופן וכן תשלומים התומך בעסקאות מסוג משיכת מזומנים 

 .! מיידי



 

 

 :היישוםהמערכת ואופן  יאורתלהלן 

דרישות מחמירות ביותר של מערכת הבנקאות העולמית בסיס נבנה על החדש מתג התשלומים 

לערוצי יכולת התממשקות העולמי. למתג זה  PCIועומד בתקני האבטחה המחמירים של ארגון ה 

 .ב"א, חברות אשראי, שבנקים:וןגכשונות וכד'( ורשתות סליקה   ATM,מסוף)שונים גביה 

ניתוב העסקה מתבצע ע"י מנוע ניתוב על בסיס חוקים עסקיים הכוללים את סוג העסקה, סוג 

 .חיובהעסק, סוג הערוץ וסוג כרטיס ה

ובמקביל נשמרות באופן מאובטח בבסיס הנתונים של  למערכת הבנקאית  מנותבותהעסקאות 

 את השירותים הבאים: מאפשרמתג ה, כאמור לעיל(  PCI)בכפוף לתקני  מערכת המתג

  משיכת מזומנים מול הבנק ביצוע עסקת 

 )שרות עסקאות דביט )בכפוף לאישור בנק ישראל 

  בהמשך( עסקאות אשראי מול שב"אEMV) 

 P2PE  להצפנת מידע כרטיס האשראי והוצאת בית העסק מהצורך לעמוד בדרישותPCI  

 "כתחליף לשמירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוחות בבית העסק והוצאת " טוקניזציה

 PCIבית העסק מהצורך לעמוד בדרישות 

  השילוב עם הBack Office :מאפשר גם מתן שירותים משלימים לבית העסק, כגון 

o  בזמן אמת  ניהול סיכונים ברמת כרטיס 

o התאמות אשראי בין החיוב בפועל לדוח חברות האשראי 

 

 



 

 

אפשר לבצע עסקאות מסוג "דביט" או/ו המ יחידקודת הקצה בבית העסק מופעל מסוף בנ

 עסקאות מסוג עסקאות אשראי. 

,זאת  ? "דביט או קרדיט" מחזיק הכרטיס ישאל בית העסק את הלקוח לפני ביצוע התשלום 

הרי  ייעודירטיס ויוחלט על הנפקת כבהנחה שניתן לבצע את כל סוגי העסקות בכרטיס אחד, היה 

כפי שהוזכר עסקאות מסוג "דביט" מנותבות לרשת  .העסקהשסוג הכרטיס יקבע את סוג 

( עסקאות אשראי מנותבות לרשת כרטיסי האשראי באמצעות צומת ATMהבנקאית )רשת ה 

 שב"א.המיתוג של חברת 

בכל האישורים הנדרשים על ידי חברות האשראי  דביט מצוידה  עסקתבו מתבצעת מסוף ה

על כל המשתמע  , ובאישור של בנק לאומיבינלאומייםההבינלאומיות ועל ידי גופי אבטחת המידע 

 .מכך

לציין מספר ניתן בקצרה  ,יתרונות לתשלום בעסקת מסוג "דביט" הוזכרו בפרסומים רביםה

 מרכזים: יתרונות

 ( כמו במשיכת מזומנים  1-2מחזיק הכרטיס מחויב  באופן מיידי בחשבונו ,)ימי עסקים

 בכספומט.

  ימי עסקים( 2-3באופן כמעט מיידי בחשבונו )  העסקהבית העסק מזוכה בגין 

 העסקה בטוחה ומוגנת על ידי שימוש בקוד סודי 

 



 

 

אשר מחזיקי כרטיסי חיוב כלל  הפעילות החדשה מנגישה אמצעי תשלום אלקטרוניים לרשות

תינתן להם הרשאה לביצוע הפעילות המוצעת על ידי המנפיק, לא כל שכן אלה שיחזיקו כרטיס 

דביט באמצעות כרטיס רגיל, כרטיס קרדיטורי )פרי פייד(, או אפילו  עסקת, או שיבצעו ייעודידביט 

 כרטיס כספומט רגיל המתנהג באותו אופן.

בוסס על תשתיות כרטיסי האשראי, והוא מנוהל על בסיס מערכות מאחר ופתרון זה אינו מ

 עסקייםמקבילות ובלתי תלויות )מערכות הכספומט הבנקאיות(, בהן ניתן להפעיל שיקולים 

מאלו הנהוגים בעולם כרטיסי האשראי, מה שלבטח יפתח את התחרות  לחלוטיןואחרים השונים 

 .ולמחזיק הכרטיסהעלויות לבית העסק  יוזיל אתועל יוצא , וכפוישכלל אותה

ומסמך הממונה  זה מיישם הלכה למעשה את העקרונות שהותוו במסמך של וועדת לוקר פתרון

 ם לעניין הגברת היעילות והתחרות בתחום כרטיסי החיוב.יעסקיההגבלים על ה

על בסיס רשת דביט  עסקותלאור כל האמור לעיל אנו סבורים כי מתן האפשרות למיזם זה לבצע 

 , יכפיל עשרות מונים את קצב החדירה של מוצר החיוב המיידי לשוק הישראליATMה 

  ,של השרות ,שכן המערכת כולה כבר מוכנה מידיתכולת ישום יהינה  ואחרון אחרון

 לאור אלה אנו פונים אליכם בזאת לאפשר לנו להגיע לפגישה כדי להציג את הפתרון המוצע.

 

 ,מראשבתודה 

 צבי רם

 סמנכ"ל פיתוח

 חברת כספיט


