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הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים

א. מבוא

א. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ )"הבנק הבינלאומי או "הבנק"( מבקש 

לברך את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים, בראשות 

מר דרור שטרום )"הוועדה"(. הוועדה פרסמה את המלצות דו"ח הביניים ופועלת 

כעת לגיבוש המלצות סופיות לנקיטת צעדים שיגבירו את התחרות במגזר הפיננסי.

ב. כהתייחסות לדו"ח הביניים , הבנק מבקש להדגיש את ההיבטים הייחודיים 

המאפיינים אותו, ולהציג בפני הועדה את השינויים שיש ליישם במסגרת ההמלצות 

הסופיות תוך הצעת צעדים קונקרטיים אותם יש ליישם בקשר עמו,1 אשר יגבירו את 

התחרות בתחום הפיננסי. 

ב. כללי

בקליפת אגוז, הבנק סבור, שהתייחסות רגולטורית מבחינה, כזו שתביא בחשבון את 

ייחודיות הבנק כבנק לא גדול תוביל להגברת התחרות בענף הבנקאות באופן מיטבי: 

במהירות, תוך יצירת אימפקט משמעותי, וללא פגיעה ביציבות המערכת ואף חיזוקה 

כתוצאה ממערכת מבוזרת יותר. 

ג. הבנק ובנקים אחרים הדומים לו, הם המפתח העיקרי להגברת התחרות 

בענף הבנקאות. אמנם, אין להקל ראש בכניסה של בנקים חדשים, או בהרחבת 

פעילותם של גופים חוץ-בנקאיים אל עבר תחומי הבנקאות הקלאסיים. בד בבד, 

היכולת של גופים דוגמת הבנק להגביר את התחרות בטווח המיידי בתוך המערכת 

הבנקאית, היא המשמעותית ביותר.

1
 בנייר זה נתייחס לבנק הבינלאומי בלבד, אולם לא מן הנמנע כי הדברים יהיו נכונים גם לגבי בנקים הדומים לבנק 

במאפייניהם.



ד. הבנק הבינלאומי פועל בענף משנת 1972. לבנק ניסיון, ידע, יציבות פיננסית, 

תשתיות וסינוף.2 הבנק גם מפוקח כדבעי. ככזה – לבנק יתרון תחרותי ברור 

בהשוואה לבנקים קטנים ממנו, בהשוואה לבנקים פוטנציאלים חדשים או לגופים 

חוץ בנקאיים. בד בבד, הבנק נאלץ להתמודד בתחרות עם בנקים הגדולים ממנו פי 

כמה וכמה. יש לכך משמעות מכרעת, כיוון שענף הבנקאות מתאפיין ביתרונות 

לגודל, באופן שלעיתים מכשיל את הבנק ופוגע ביכולותיו התחרותיות. 

ה. לכן, צעדים שיסייעו לבנק לגוון את מקורות ההכנסה, לשפר את מידת 

האטרקטיביות שלו בעיני לקוחותיו, וכך להגביר את יכולתו התחרותית, יובילו 

למימוש הפוטנציאל התחרותי שלו. כך תשתפר באופן ממשי התחרות  בענף 

הבנקאות כולו, תוך זמן קצר, והכל ללא החששות והסיכונים הנלווים לכניסה של 

גופים חוץ בנקאיים לתחומי הבנקאות הקלאסיים. 

ו. גישתנו באה לידי ביטוי מסוים בהחלטות רגולטוריות קודמות שהתקבלו בישראל. 

גישתנו אף תואמת מסקנות שגובשו לאחרונה בבריטניה, כפי שנפרט בהמשך. 

ג. על הייחודיות של הבנק הבינלאומי 

ז. "חמשת הבנקים הגדולים" נתפשים פעמים רבות כקבוצה אחת. אחודה. מתואמת. 

ברוח זו, גם הרגולציה המופעלת על הבנקים אינה יוצרת אבחנה מספיקה בין 

הבנקים, ואינה מביאה בחשבון את השונות הרבה השוררת ביניהם. 

ח. לטעמנו, אין מקום להכללות שגויות כאלה: הבנקים אינם עשויים מקשה

ַאחת. הבנקים השונים נבדלים זה מזה בנתחי השוק שלהם, בתמריצי התחרות

המופעלים עליהם, במידת החוסן שלהם ובפרמטרים נוספים, רבים ומשמעותיים. 

א'  הנספח  מציג נתונים הממחישים עד כמה הבנק נבדל מבנקים אחרים, ומשני

הבנקים הגדולים בפרט. 

ט. אם כן, הנתונים מלמדים שלא ניתן להתייחס לבנק כאל מי שעומד בשורה אחת 

עם הבנקים הגדולים, שנתחי השוק שלהם גדולים פי כמה. בהקשר זה, נדגיש כי 

נתח השוק של הבנק הבינלאומי הוא כ- 8% בלבד משיעור הנכסים המוחזקים 

בענף הבנקאות )כאשר חלקו של הבנק מסך המערכת הפיננסית עומד על כ- 4% 

בלבד(   וכ- 7.5% בלבד מההון העצמי הכולל בענף. 
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 קבוצת הבינלאומי מתבססת על הון משמעותי ועל היקף נכסים גדול )מאזן של מעל ל-120 מיליארד שקל(. לקבוצת 

הבנק כ-170 סניפים. 



י. כך בפרט כאשר מערכת הבנקאות מתאפיינת ביתרונות לגודל.3 היתרונות 

לגודל מתבטאים, בין היתר, בעלויות הייצור של הבנקים, כמו גם בעלויות הניהול 

והשיווק שלהם. הבנק הבינלאומי לא נהנה מיתרונות אלה, ועובדה זו מציבה אותו 

בנחיתות תחרותית. 

יא. דוגמא בולטת שתמחיש את הנחיתות התחרותית ממנה סובל הבנק בהשוואה 

למתחריו הגדולים, טמונה בעלויות הכבדות הנכפות עליו במסגרת פרויקטים שונים 

בתחום ה-IT, שתכליתם - עמידה בדרישות רגולטוריות )בתחומים של אבטחת 

מידע, המשכיות עסקית, עמידה ב- LFR ו-SOX, הוראות חקיקה, סיכונים 

תפעוליים, הוראות ציות ועוד(. הבנק משקיע בפרויקטים אלה סכומי עתק, וזאת 

בהיקפים שדומים להערכתנו, במידה רבה, לבנקים שגדולים ממנו פי כמה. מציאות 

בה מושתת רגולציה אחידה על בנקים שונים בגודלם, משמעותה ששיעור 

ההשקעה הזו של הבנק הבינלאומי ברגולציה מסך התקציב שלו גבוה בהרבה מזה 

המתקיים אצל הבנקים הגדולים. 

יב. זאת ועוד, בשל קוטנו היחסי, הבנק סובל מפערי מידע: כל בנק נהנה ממידע 

הנוגע ללקוחותיו )איתנות פיננסית, מוסר תשלומים וכיו"ב(. ככל שלבנק לקוחות 

רבים יותר, יש בידיו מידע רב יותר, והוא יכול להעריך בצורה טובה יותר את הסיכון 

שבהעמדת אשראי ללקוחות שונים. 

יג. בנקים הסובלים מנחיתות במידע יחששו להעניק ללקוח הלוואה. פערי המידע 

הקשו במשך השנים על הבנק בהתמודדות בתחרות, ועודם מקשים עליו. מובן 

שבעניין זה קיים הבדל של ממש בין הבנק לבין הבנקים הגדולים.4 לא בכדי תמך 

הבנק בקידום חקיקה שתבטיח העברת נתוני אשראי אפקטיביים בין הבנקים. 

יד. מהאמור עד כה עולה בבירור, כי יש לסייע לבנק דוגמת הבינלאומי באופן 

שיאפשר לו לשפר את יכולותיו התחרותיות. כך ניתן לפעול באמצעות רגולציה 

דיפרנציאלית, כזו שתאפשר לבנק הבינלאומי ולדומיו להגדיל את תחומי פעילותם 

ולגוון את מקורות הכנסותיהם, וכך גם להתגבר במידת מה על נחיתותו התחרותית. 
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 מחקרים רבים שנערכו בישראל בעבר, הוכיחו כבר לפני שנים קשר בין גודל הבנק לבין היעילות התפעולית והרווחיות 

שהוא משיג. ראו ריקי אליאס, ציפי סמט "מבנה מערכת הבנקאות הישראלית, דרגת התחרות בה והשפעתם על 
המירווח הפיננסי במגזר השקלי הלא-צמוד" סוגיות בבנקאות 48-27, 12 )1994(. ריקי אליאס, ר' מינצר, דוד רוטנברג 
"יעילותם התפעולית של הבנקים המסחריים בישראל" בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, יחידת המחקר, מאמרים 
לדיון )1997(. דוד רוטנברג "מבנה אופטימלי של מערכת הבנקאות הישראלית – הלכה ומעשה" סוגיות בבנקאות -49
80, 12 )1994(. כך הם פני הדברים גם כיום: ראו מסקנות בנק ישראל, "דו"ח מסכם, הצוות לבחינת הגברת התחרותיות 

בענף הבנקאות" )2013( )"ועדת זקן"(, עמ' 60.  
4

 חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, נועד לפתור קשיים אלה, במטרה להגביר את נגישות משקי הבית והעסקים 

הזעירים והקטנים לאשראי. אולם תשתית זו מוגבלת ביעילותה ואין בה כדי להוות כלי יעיל להעברת מידע בין הבנקים. 
החוק מסדיר העברה של מידע מצומצם ולא עדכני באופן שאינו מאפשר למלווים פוטנציאליים לקבל תמונה מהימנה 

על מצבו של הלקוח ולהעריך באופן נאות את הסיכון בהעמדת ההלוואה. ראו בהקשר זה דו"ח ועדת זקן, לעיל ה"ש 3, 

בעמוד 96. ראו גם: משרד ראש הממשלה דו"ח ביניים – הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי 
 .)2005(



ד. מפת האינטרסים הייחודית של הבנק יוצרת פוטנציאל תחרותי ממשי 

טו. השונות המאפיינת את הבנק בהשוואה לבנקים הגדולים, והנחיתות התחרותית 

האינהרנטית ממנה סובל הבנק בשל קוטנו היחסי, הן נקודת המשען 

הארכימדית של עמדתנו. בשל השונות הזו לבנק אינטרסים תחרותיים שונים 

מאלה של הבנקים האחרים. 

טז. נתח השוק הקטן של הבנק מגדיל את האינטרס שלו להתחרות בבנקים 

הגדולים ביתר שאת. למותר לצין כי חיזוק כוחו של הבנק הבינלאומי תגדיל 

את התחרות במערכת ותקטין את הריכוזיות בה. 

יז. ודוק: דיני התחרות הכירו במפורש בכך ששונות בין מתחרים יוצרת ניגודי 

אינטרסים.5  יתרה מכך, לחברות קטנות יש אינטרס לנצל את העלויות הגלומות 

בפעילותן לשיפור משמעותי ברווחיהן באמצעות תחרות והגדלת נתח שוק.6 

יח. הדברים נכונים אף ביחס לבנק, ויעידו על כך פעולות הבנק לאורך השנים. הבנק 

פעל במהלך למעלה מארבעה עשורים מאז היווסדו, כגוף מחולל תחרות בענף 

הבנקאות. כך נעשה באמצעות פנייה לקהלי לקוחות מגוונים, פיתוח שירותים 

המתבססים על טכנולוגיות חדישות, והענקת שירותים חדשים שאינם ניתנים על ידי 

הבנקים האחרים. 

            אם כן, לבנק תמריצים כלכליים להתמודד ולהתחרות בבנקים הגדולים, והוא פעל 

כך גם בפועל. הבנק נקט במודלים עסקיים ייחודיים )פנייה לקהלי יעד(, הטמיע 

טכנולוגיות חדישות, ויזם הכנסת שירותים פיננסיים ומוצרים חדשניים. הבנק אף 

הקים מיזמים תחרותיים משמעותיים. לצד האינטרס של הבנק להתחרות בבנקים 

האחרים, לבנק גם יכולת להרחיב את חוג לקוחותיו במהירות יחסית, לנוכח ניסיונו, 

איתנותו הפיננסית, והתשתיות שברשותו. על רקע תכונות אלו, יש לראות בבנק 

כמחולל תחרות.7 

                                                
coordinated ( חששות מפני התנהגות מתואמת ,)5  ניגודי אינטרסים אלה שוללים )ולמצער מפחיתים במידה רבה

effects(. ראו למשל: ערר 1/00 פוד קלאב בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים, תק-מח 2003)2( 5587 
)2003(, פסקה 55 

Helder Vasconcelos, "Tacit Collusion, Cost Asymmetries and Mergers", Rand Journal of Economics 36, 52   6

 .(2005)

7 על פי בית המשפט העליון, "חברה מחוללת תחרות )Maverick Firm(, מוגדרת כחברה אשר לה תמריצים כלכליים 

מוגברים להתמודד כנגד תנאי התיאום ושיתוף הפעולה השוררים בין יתר הגורמים הפועלים בשוק." עא 
398/06 3  הרשות להגבלים העיסקיים נ' דור-אלון אנרגיה בישראל )1988( בע"מ, פ''ד סא)3( 757, פסקה 51.  

גם הדין האמריקאי יתייחס לחברה כאל מחוללת תחרות אם )1( החברה מאיימת להתסיס את השוק באמצעות 
טכנולוגיות או מודל עסקי חדש; )2( לחברה תמריצים להוביל הפחתות מחירים; )3( החברה בעלת יכולת להאיץ את 
קצב הייצור במהירות; )4( החברה סירבה בעבר ליישר קו עם נורמות רווחות בשוק, או לשתף פעולה עם המתחרים 
U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission,  בתיאום מחירים או תנאים תחרותיים אחרים. ראו

Horizontal Merger Guidelines 2, SS 2.1.5 (2010). זמין בכתובת:  
Jonathan B. Baker, "Mavericks, Mergers, and Exclusion:  ראו גם .http://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf

 .Proving Coordinated Competitive Effects Under the Antitrust Laws", 77 N.Y.U. L. Rev. 135 (2002), 174



יט. מכאן נגזרת מסקנה כפולה: 

כ. ראשית, לנוכח הנחיתות התחרותית ממנה סובל הבנק הבינלאומי, ראוי לסייע לו 

ולבנקים אחרים כמותו. עקרונות של שוויון מחייבים התייחסות שונה לשונים, 

ובענייננו – אימוץ כללים רגולטוריים מקלים ומעודדי תחרות  לבנק )ולדומיו(, באופן 

שיותאם למאפייניו. הוראות רגולטוריות המוחלות באופן אחיד על כל הבנקים, 

עלולות להעצים אי-שוויון, ולהטיל נטל כבד במיוחד על הבנק, ועל אחרים שכמותו. 

ודאי וודאי שיש להימנע מכל צעד שיפגע בפעילות הקיימת של הבנק, או שימנע 

ממנו לעסוק בתחומים בהם הוא עוסק כיום. 

כא. שנית, יש למנף את האינטרסים התחרותיים השונים של הבנק, ולרתום אותם 

לטובת הגברת התחרות בענף הבנקאות. בהקשר זה ראוי לציין, כי מחקרים מעידים 

על כך שבסביבה תחרותית, בנקים בינוניים עשויים להיות נגישים יותר ללקוחות 

קטנים ויעילים יותר בהסרת חסמי אשראי לעסקים קטנים.8 על הוועדה לתרגם זאת 

לחיי המעשה, וכך לאפשר לבנק למצות את היכולות התחרותיות שלו. 

ב. רגולטורים שונים התייחסו לבנקים קטנים באופן שונה גם בעבר 

כב. גישתנו אינה חדשנית או מקורית. בשנת 2007 עמדה ועדת החקירה הפרלמנטרית 

בעניין עמלות הבנקים בראשותו של ח"כ משה כחלון )כתוארו אז(, על כך שהדרך 

להקטין את הריכוזיות ולהגביר את התחרות בענף הבנקאות היא באמצעות העדפת 

בנקים בינוניים וקטנים: 

"ועדת החקירה מליצה לשקול דרכים לחיזוק 
הבנקים הבינוניים והקטנים כדי להגביר את 

התחרותיות בתחום הבנקאות".9 

כג. גם במחקר של יחידת המפקח על הבנקים בבנק ישראל נזכרת התייחסות מפורשת 

ל"בנקים בינוניים" )דוגמת הבנק( ולפוטנציאל התחרותית שלהם בהשוואה לבנקים 

גדולים )וגם בהשוואה לבנקים הזעירים(:10 

 

                                                
Allen N. Berger, Nathan H. Miller, Mitchell A. Petersen, Raghuran G. Rajan, Jeremy C. Stein, "Does function follow  8

organizational form? evidence from the lending practices of large and small banks", Proceedings, Federal 
 Reserve Bank of Chicago, 383-400

 (May 2002)
9 ועדת הכלכלה ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין עמלות הבנקים, פסקה 2.2 סעיף ו.  

10 ע. ברנע, י. פרוש, ה. קונפורטי, סוגיות המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות בישראל, סוגיות בבנקאות )יוני 

 .)2001



"מבחינת השפעתו של השינוי במבנה הנוכחי על 
רווחת הציבור נמצא, כי הגדלת החלק של הבנקים 

הבינוניים במערכת על חשבון חלקם של הבנקים 
הגדולים והקטנים תעלה את רווח הציבור." 

כד. תובנות אלו יושמו, במידה מסוימת, גם בשטח. נפנה בהקשר זה להליכי החקיקה 

של החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

)תיקוני חקיקה(, התשס"ה- 2005 )"חוק הגברת התחרות"( שנחקק בעקבות 

המלצות דוח הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון )"ועדת בכר"(. 

כה. הדיונים שהתקיימו בכנסת בקשר עם חוק הגברת התחרות התייחסו, בין היתר 

לשונות המובהקת שבין הבנקים הקטנים לגדולים. שונות זו מצאה את ביטויה 

המפורש בחוק הגברת התחרות בשני מישורים משמעותיים: האחד, לבנקים 

הקטנים יחסית הועמד משך זמן נרחב יותר למכור את קופות הגמל וקרנות 

הנאמנות שלהם; השני, לבנקים האמורים ניתנה אפשרות להיכנס לתחום הייעוץ 

הפנסיוני מוקדם יותר מהבנקים הגדולים.11 

כו. נוסיף, כי אך לאחרונה החליט הממונה על הגבלים עסקיים להחריף את עמדתו 

בקשר עם קונסורציומים למתן אשראי, באופן שבו ייאסר על שני הבנקים 

הגדולים, בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ, לחבור יחד 

בקונסורציומים כאמור, ללא מתן הכשר מפורש לכך מאת מערך ההגבלים 

העסקיים. איסור מקביל אינו חל על בנקים אחרים המבקשים לחבור יחד 

בקונסורציומים למתן אשראי. זו היתה עמדת הממונה, לאחר שהגיע לכלל מסקנה 

כי שני הבנקים האמורים שולטים "כמעט לחלוטין" בתחום.12 

כז. גישה דומה באה לידי ביטוי במסקנותיהן של שתי ועדות שפעלו לאחרונה 

בבריטניה. הועדות עמדו על החשיבות בגיוון השחקנים בענף הבנקאות לצורך 

קיומה של תחרות, והמליצו לקדם שחקנים בנקאיים השונים מהבנקים הגדולים.13 

כח. הועדות הדגישו בהקשר זה את חשיבותם של ה- "Challenger-Banks": בנקים שהם 

בעלי כוח מספק בכדי לאיים על מעמדם של הבנקים הגדולים, ובד בבד – יש להם 

תמריצים להתחרות ולהגדיל את נתח השוק שלהם. על פי דו"ח הוועדה העצמאית, 

ה-Challenger Banks מילאו תפקיד חשוב בהגברת התחרות בענף הבנקאות 

                                                
11 פרוטוקול מישיבה ועדת הכספים יום שלישי, י"ב בתמוז  התשס"ה )19 ביולי 2005(, שעה 09:00. 

12 מכתב הממונה על הגבלים עסקיים מיום 30 בדצמבר 2014 אל מנהלי התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים.  

 Parliamentary Commission on Banking Standards, First Report of Session 2013-2014 (2013) 13

http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201314/jtselect/jtpcbs/27/27ii.pdf, בעמ' 217. )להלן: "דוח הועדה 

הפרלמנטרית"(. 
 Independent Commission on Banking, Final Report (2011)

http://www.ecgi.org/documents/icb_final_report_12sep2011.pdf )להלן: "דוח הועדה העצמאית"(. 



הקמעונאית בבריטניה בעשור האחרון:14 

"There were some positive signs of competition 
increasing in the UK over the past decade, notably 
through the activities of ‘challenger’ banks – those 
that are large enough to be a threat to the 
incumbents, but with a strong incentive to 
compete to increase their market share. These 
challengers played an important role in 
stimulating competition in a number of retail 
banking markets." 

כט. הועדה העצמאית התייחסה לנתונים אמפיריים מעידים על כך שפעילותם של ה-

Challenger Banks הביאה להצעת מוצרים טובים יותר ובמחירים נוחים יותר ללקוח 

והיוותה תמריץ לחדשנות טכנולוגית. בהקשר זה, המחקרים שהוצגו מעידים, כי 

Challenger   לעיתים, מספר בנקים בינוניים בעלי כוח וגודל המספיקים כדי להוות

Banks, יצרו תחרות משמעותית בהשוואה למספר רב של בנקים קטנים שאינם 

מצליחים להתחרות בבנקים הגדולים כלל.15 

ל. בדו"ח הוועדה הפרלמנטרית צוין גם שדרישות רגולטוריות נוקשות מבנקים קטנים 

מציבה אותם בעמדת נחיתות למול בנקים גדולים מהם. לכן לעיתים דרישות 

רגולטוריות אחידות משיתות עול כבד יותר על הבנקים הקטנים. בהקשר זה, 

הוועדה הבחינה בין בנקים קטנים ובינוניים לבין בנקים גדולים והציגה הצדקות 

אפשריות ליחס רגולטורי שונה כלפיהם:16  

"[P]rudential requirements for new/small banks 
created an unlevel playing field between such 
banks and their larger and longer–established 
competitors. The ICB has previously highlighted 
that small and new banks might be 
disproportionately affected by prudential 
regulation and face higher capital requirements 
than large banks." 
 

                                                
שם, דו"ח הוועדה העצמאית, בסעיף 7.3. 
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 שם, בסעיף 7.62. 
15

16 דוח הועדה הפרלמנטרית, לעיל ה"ש 13, בעמ' 208. ראו גם דוח הועדה העצמאית, סעיף 7.25. 



לא. המהלך העיקרי שקודם בבריטניה )בין היתר על רקע תפיסות אלה( הוא הפרדה 

של מגזרי פעילות מקבוצות בנקאיות גדולות ל- Challenger Banks. ראו למשל 

 TSB Lloyds-המהלך שנעשה בשנת 2013 להפרדת הפעילות הקמעונאית מ- ה

 17.Group PLC

ג. סיכום ביניים 

לב. הבנק הבינלאומי מתבסס על הון והיקף נכסים משמעותיים )מאזן של מעל ל-120 

מיליארד שקל(; פעילותו מתבססת על תשתית רחבה, מבחינה מחשובית, ומבחינת 

סינוף )לקבוצת הבנק כ-170  סניפים(; לבנק ניסיון רב, ועובדים מקצועיים - הבנק 

הוא בנק ותיק הפועל משנת 1972, ומתמחה בכל מגזרי הפעילות הבנקאית; הבנק 

מפוקח על ידי בנק ישראל החל מתחילת פעילותו, ובהתאם עומד בכל התנאים 

הנוקשים של הרגולציה הקיימת. 

לג. למרות זאת שורה ארוכה של חסמים ובכלל זה חסמי מידע, מעבר, הון )הון קבוצת 

הבינלאומי מהווה 7.5% מהבנקים הגדולים(  ורגולציה שאינה מבחינה בין בנקים 

בגדלים שונים, מונעים את מימוש הפוטנציאל התחרותי של הבנק.  

לד. על רקע זה יש לתת לבנק הקלות ממשיות שיסייעו לו למצות את היתרונות 

התחרותיים המובנים שלו – יתרונות שהם משמעותיים בהרבה בהשוואה 

ליתרונות של שחקנים חיצוניים חדשים )בנקאיים או חוץ בנקאיים(, או בהשוואה 

לבנקים קטנים ממנו. 

לה. חיזוק של הבנק הבינלאומי ואחרים שכמותו, תוך הסרת חסמים ואימוץ הגישה של 

רגולציה מבחינה, תסייע לתחרות. הבנק מסוגל להתחרות בבנקים הגדולים 

בעוצמה ובאפקטיביות, ועל מנת להבטיח כי כך יהא, יש לסייע לו 

להתמודד עם הקשיים בהם הוא נתקל. 

לו. למותר לציין כי על הוועדה להימנע מנקיטת כל צעד שהוא אשר עלול לפגוע בבנק 

הבינלאומי, ולהחליש אותו עוד יותר. צעדים שיפגעו בפעילות קיימת של הבנק, 

יפגעו בתחרות במערכת הבנקאית, ויכשילו את יכולתו של הבנק להציב לבנקים 

הגדולים תחרות ממשית ומשמעותית. 

לז. העיקרון של הצורך בהבחנה רגולטורית בין שני הבנקים הגדולים לבנקים 

שאינם גדולים אומץ על ידי הועדה לכל אורך דו"ח הביניים. '. 
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 TSB Group PLC  Lloyds  היא אחת מהקבוצה הבנקאיות הגדולות בבריטניה, המבוססת על מיזוג בין מספר קבוצות 

בנקאיות. בשנת 2009 נקלעה הקבוצה לקשים פיננסיים בעקבות המשבר הפיננסי העולמי והבנק הבריטי יחד עם 
הממשלה הבריטית נאלצו להעניק לקבוצה חבילת חילוץ שכתוצאה ממנה הפכה הממשלה למחזיקה ב- 43.4% 
מהקבוצה. בעקבות חבילת החילוץ חויבה הקבוצה להפריד את הפעילות הקמעונאית שלה. כתוצאה מכך, בשנת 
Lloyds   ויתר פעילות הבנק נותרה לפעול תחת השם SB 2013 הופרדה הפעילות הקמעונאית שפועלת מאז תחת השם

 .Group



לח. לדוגמא, בדוח נאמר כי: 

לט. "בנקים קטנים ובינוניים נמצאים היום במצב בו הם נושאים בעלויות הולכות וגדלות 

ובשל גודלם המצומצם מהוות הוצאת אלה מעמסה עליהם ומעיבות על כושרם 

להתחרות בבנקים גדולים מהם )פרק ד'(. 

מ. גם במצגת  של הועדה ישנה התייחסות המגדירה של שני הבנקים הגדולים 

כ"דואופול" ובנוסף נאמר כי: 

מא. "כיום שני בנקים גדולים ביותר שולטים על המערכת בנתחי שוק של 72%-58% 

וארבעה בנקים בינוניים וקטנים מדדים אחריהם בלי יכולת תחרותית אמיתית". 

מב.  

מג. יחד עם זאת, אנו סבורים כי יש פער בין אימוץ הגישה לבין הצעדים 

שבדו"ח המלצות הביניים. הצעדים בדו"ח אינם מספיקים, ואינם בעוצמה 

הראויה, על מנת ליצור את התנאים ליישום העיקרון שקבעה הועדה 

והמטרות שהוצבו, ובחלק מהמקרים התוצאה אף עלולה לפגוע במטרות 

אלו. 

להלן הצעתנו לצעדים שלהערכתנו נכון יהיה לכלול בהמלצות הסופיות של 

דוח הוועדה: 

1. כרטיסי אשראי 

א. מבנה הבעלות 

הועדה הבחינה בין שני הבנקים הגדולים לבין שאר הבנקים. לכן נקבע כי 

תבוצע הפרדה בבעלות על כרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים. לגבי כאל 

הוחלט על בחינה עתידית של העניין. יחד עם זאת, ההערכה היא כי במסגרת 

הדו"ח הסופי עלולה להתקבל החלטה גם על הפרדת כאל. הבנק יתנגד לשינוי 

בנוגע להמלצה לעניין הפרדת חברת כרטיסי האשראי שתחייב גם אותו למכור 

את אחזקותיו מהנימוק הבא: המלצה כזו היא בניגוד לעיקרון הנכון שהתקבל 

על ידי הועדה שעיקרו  שלא להחליש את הבנקים הבינוניים ואת יכולתם 

להגביר את התחרות. בנוסף המהלך יביא ליצירת טריאופול של חברות כרטיסי 

האשראי החדשות, שיביא לשיווי משקל לא תחרותי של ריביות גבוהות. מצב זה 

יהיה בעייתי עוד יותר כתוצאה מהקטנת מסגרות האשראי המונפק על ידי 

הבנקים, הקטנה  שתביא לעלויות גיוס גבוהות שיגולגלו לציבור על ידי ריביות 

גבוהות. לכן, חברת כרטיסי אשראי אחת שאינה מוחזקת על ידי הבנקים 

הגדולים, כלומר כאל, יכולה לשנות את שיווי המשקל, להוות בנצ'מרק, לאלץ 

את שתי החברות להפחתת מחירי הריבית, וזאת ללא איום גדול של שני 

הבנקים הגדולים ובמקביל לחיזוק הבנקים הבינוניים, מה שיגביר את יכולתם 

להתחרות בענף הבנקאי.  



ככל שיוחלט על אסור החזקה משותפת והפרדת הבעלות בכאל הרי שעל 

בסיס השאיפה לקידום התחרות ותמיכה בבנקים הלא גדולים  והיות הבינלאומי 

בנק מחולל תחרות, הרי שהבינלאומי הוא זה שצריך להישאר בבעלות על 

חברת כרטיסי האשראי )בהתאם למכתב שנשלח לוועדה ב-28.10.15(. 

ב. הנפקת כרטיסי אשראי - גם כאן נקטה הועדה בגישה מבחינה נכונה לפיה 

יאסר על שני הבנקים הגדולים להנפיק כרטיסי אשראי למשך תקופה 

שנקבעה, ולאחריה ייבחן הנושא מחדש. לגבי שאר הבנקים נקבע כי יתאפשרו 

הנפקות משותפות עם חברות כרטיסי האשראי עד לסכום שלא יעלה על 25 

אחוז מסך האשראי המונפק. יחד עם זאת, המטרות של הועדה בהמלצה זו 

שכוללות את הוזלת מחירי האשראי המונפק, תוך צמצום הפגיעה בבנקים 

שאינם גדולים לא יושגו. על מנת להגביר את התחרות בשוק כרטיסי האשראי 

תוך חיזוק הבנקים שאינם גדולים, יש לאפשר הנפקות מלאות על ידי הבנקים 

שאינם גדולים ובוודאי להגדיל משמעותית את השיעור המוצע עד לשיעור של 

100%. כתוצאה מכך, יימנע שיווי משקל לא תחרותי של חברות כרטיסי 

האשראי, הגדלת היצע של אשראי בעלות נמוכה תביא לירידת מחירי הריבית 

והגברת התחרות, ובשל המגבלות על שני הבנקים הגדולים, חברות כרטיסי 

האשראי יוכלו להתחרות עם הבנקים שאינם גדולים והבנקים שאינם גדולים 

יוכלו לתרום הן להגברת התחרות בתחום כרטיסי האשראי והן בענף הבנקאי. 

מבלי לגרוע מהתנגדותנו לעניין ההפרדה, במידה ותתקבל החלטה על הפרדת 

כאל מהבנקים, ועל מנת לצמצם את הנזק שייגרם לבינלאומי ולדיסקונט 

כתוצאה מאיסור על האחזקה שעלול לפגוע ביכולת להגביר את התחרות בשני 

הבנקים הגדולים, ישנה חשיבות גדולה עוד יותר לאפשר רק לבנקים שאינם 

גדולים לפעול באופן מלא במסגרת הנפקת כרטיסי אשראי. 

2. שיווק והפצת ביטוח, פעילות בתחומי הגמל וקרנות הנאמנות והאפשרות  

לפעול בתחומי הפנסיה ובכלל זה, ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לעובדים 

במקום עבודתם  



במסגרת הנושאים שנקבע שיידונו במפורט בהמשך, כלול גם נושא שיווק והפצת 

מוצרי ביטוח וחיסכון לטווח הארוך על ידי הבנקים. לכן, יש לגבש המלצה 

קוהרנטית לגישה המבחינה, ולחשיבות של חיזוק הבנקים שאינם גדולים להגברת 

התחרות, ולאפשר רק לבנקים שאינם גדולים לפעול בתחומים אלו. קידום תחומי 

פעילות אלו, לצד ייחודם לבנק ולדומיו בלבד, יקדם את התחרות בצורה מיטבית, 

יגוון את מקורות ההכנסה ואף יתמרץ מעבר של לקוחות מהבנקים הגדולים לבנק. 

צעד זה יתרום גם להקטנת הריכוזיות בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל ויהיה 

קוהרנטי גם עם עידוד המוסדיים לכניסה לתחום האשראי. מבלי לגרוע מהתנגדותנו 

לעניין ההפרדה במידה ותתקבל החלטה על הפרדת כאל מהבנקים, ועל מנת 

לצמצם את הנזק שייגרם לבינלאומי ולדיסקונט כתוצאה מאיסור על האחזקה 

שעלול לפגוע ביכולת להגביר את התחרות בשני הבנקים הגדולים, ישנה חשיבות 

גדולה עוד יותר לאפשר רק לבנקים שאינם גדולים לפעול בתחומי השיווק וההפצה 

של מוצרי הביטוח והחיסכון כמו גם בחינה של הקלות נוספות כמו גישה ליעוץ 

פנסיוני אצל המעביד. 

3. הטבות מס לפיקדונות בנקאיים לטווח ארוך 

מהלך נוסף שניתן ליישם רק לגבי הבנקים שאינם גדולים, הינו הטבות מס לפיקדונות 

בנקאיים לטווח ארוך. הטבות כאלה קיימות כיום בעולם אך בארץ הן קיימות רק לגבי 

קופות גמל בשוק ההון  ולא בפיקדונות בנקאיים. אנו סבורים כי הכלתן גם על 

פיקדונות בנקאיים רק בבנקים הלא גדולים ייטיב הן עם החוסכים והן עם התחרות 

במערכת הבנקאית. וזאת מכמה טעמים כמפורט להלן: 

א. בעידן של ריבית נמוכה אנו עדים לירידה בחסכון לטווח ארוך ועליה חדה 

בהיקף הכספים המוחזקים בעו"ש ובפיקדונות יומיים. מהלך כזה יעודד חסכון 

ארוך טווח  דבר שהוא חיובי למשק וחיובי לציבור שיוכל להשתמש בחיסכון זה 

בגיל הפרישה ולשפר את יחס החלופה הנמוך הקיים כיום. 

ב. פיקדונות בנקאיים הינם נגישים יותר לציבור ונגישת זו תקל על הציבור לבצעם 

ואף תעודד אותם לבצע פעילות כזו. 

ג. פיקדונות בבנקים, בנגוד לגופים מוסדיים, אינם כרוכים בתשלום עמלה או דמי 

ניהול. גם בחירתם מאוד פשוטה וכרוכה בהשוואה פשוטה של פרמטר אחד: 

שיעור הריבית. מה שיעודד הפקדות ויעודד תחרות. 



ד. הפקדת כספים בפיקדון בנקאי מסייעת ללקוחות שעשויים להזדקק לאשראי 

להנות מתנאים מועדפים בלקיחת האשראי. 

ה. עליה בהיקף הפיקדונות לזמן ארוך בבנקים הלא גדולים תגדיל את כמות 

המקורות שלהם ותאפשר הן את הגדלת היצע האשראי והן את יחסי הנזילות 

והגמישות במתן אשראי לזמן ארוך ללקוחות קמעונאיים ועסקים קטנים 

ובינוניים שהם יעד אסטרטגי של בנק כמו הבינלאומי. 

ו. הטבות מס בפיקדונות לזמן ארוך של בנקים לא גדולים בלבד יאפשרו מקור 

צמיחה וחיזוק לבנקים הלא גדולים בתחרות מול שני הבנקים הגדולים שנהנים 

מיתרון של כוח שוק.. 

 עליהן הכריז לאחרונה שר האוצר – המאפשרות למשוך 4. קופות הגמל החדשות

מהן את כספי החיסכון בכל גיל ללא קנס ולא להמתין רק עד גיל הפרישה )בגיל 

הפרישה יוענקו גם הטבות מס( ,  גם הן מתאימות ביותר להיכלל בתכולת היתר 

של בנקים בינוניים וקטנים בלבד. החיסכון החדש והמבורך, שיש בו בכדי לעודד 

חיסכון לפנסיה מבלי החשש שמלווה את עמיתי קופות הגמל שכספם "ינעל" 

לטווח ארוך, ייהנה מיתרונות  של נגישות גבוהה, יכולת השוואה ותחרות בין יצרנים 

שונים, וכן  משקיפות, פיקוח ומהמקצועיות של הבנקים בתחומי ההשקעה ושוק 

ההון. הכללתו אך ורק בבנקים הלא גדולים תביא לחיזוקים  בתחרות על משקי 

הבית הן תודות לגיוון מקורות ההכנסה, הן באמצעות חשיפה ללקוחות רבים, 

חלקם לקוחות הבנקים הגדולים, והן באמצעות היכולת להעמיק את הפעילות מול 

החוסכים במוצר החדש  בתחומי פעילות נוספים לרבות תחום האשראי. בנוסף יביא 

הדבר להגברת התחרות בתחום הגמל והחיסכון ארוך הטווח מה שישפר את מצבו 

של הלקוח. 

 יש ליישם את עיקרון ההבחנה ברמה הרוחבית בשורה של נושאים 5. נושאים נוספים

ובכלל זה לייחד מכרזים אותם יוזמת המדינה בתחום הבנקאות לבנק )ולבנקים 

שכמותו( בלבד. כוונתנו למכרזים שעניינים שירותים לקהלי יעד ייחודיים כגון מורים, 

עובדי מדינה, ואנשי קבע, מכרזים שעניינם מתן ערבויות מדינה במסגרת קרנות 

אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, הפקדות של קצבאות הילדים לחיסכון ארוך טווח, 

או מכרזים דומים נוספים. 

6. סיוע במימון ביטוח פיקדונות 

הכללת הבינלאומי כחלק מהבנקים הלא גדולים שיקבלו סבסוד. 



סיכום 

מטרה הועדה להגביר את  התחרות במערכת הבנקאית היא חשובה מאוד. הדרך 

להשיגה במהירות וביעילות ללא הגדלת הסיכון, הינה מתוך ובאמצעות המערכת 

הקיימת, באמצעות הבנקים שאינם גדולים מידי בכדי להגביל את התחרות אך גדולים 

דיים בכדי להתמודד בה.   מדובר בגופים מפוקחים, להם תשתית נדרשת – כוח אדם 

מיומן, מחשוב, סינוף, ידע מקצועי, ניסיון ופלח שוק קיים. הם נמצאים כאן ועכשיו ולא 

צריך להמציא אותם או להקים אותם. יש לסייע לבנקים אלה בזירת התחרות, תוך 

אבחנה בכל צעד בין הבנקים הגדולים לבין הבנקים הבינוניים והקטנים. יש לחזק 

אותם, לתת להם כלים שיקלו עליהם להתמודד בשוק בו הגודל הוא כה משמעותי 

וגורם להם חיסרון מובנה בתחרות. יש לחזקם  ולא להטיל עליהם מגבלות. 

הועדה אימצה גישה נכונה זו, אך יחד עם זאת ישנו פער בין אימוץ הגישה לבין הצעדים 

שבדו"ח המלצות הביניים. הצעדים בדו"ח אינם מספיקים, אינם בעוצמה הראויה על 

מנת ליצור את התנאים ליישום העיקרון שקבעה הועדה והמטרות שהוצבו, ובחלק 

מהמקרים התוצאה אף עלולה לפגוע במטרות אלו. 

לכן, כה חשובים נושאי הבעלות על חברות כרטיסי האשראי, יכולת להנפיק כרטיסי 

אשראי, האפשרות לפעול בתחומי הביטוח והחיסכון והקלות נוספות. התייחסות שווה 

או דומה לכל הבנקים תחליש עוד יותר את הבנקים הלא גדולים ולכן תפגע ביכולתם 

להתחרות ובעצם תחטא למטרת הועדה. 

עד כאן עיקרי התייחסותנו. אנו תקווה שהוועדה תתמוך ולו בחלק מן ההמלצות דלעיל, 

ובכל מקרה תביא בחשבון את האמור בנייר זה. 

 



נספח  

שורה של פרמטרים אובייקטיביים ממחישים כי הבנק הבינלאומי שונה וייחודי, 

בפרט בהשוואה לבנקים הגדולים הפועלים בישראל. איורים 1 ו-2 שלהלן מציגים 

את נתח השוק של חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות )לפי שיעור הנכסים 

המוחזקים, ולפי שיעור הון העצמי(.18  
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18 בנק ישראל מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2014 8 )2014(. איורים 1 ו-2  מבוססים על מאזן הבנקים 

ליום 31.12.2014. 
 

איור 1 - נתח שוק כולל לפי שיעור הנכסים המוחזקים – 2014  

איו ר 2 - שיעור ההון העצמי –2014 



השיעורים המשתקפים באיורים שלעיל דומים לחלקו של הבנק במגזר משקי הבית 

ומגזר העסקים הקטנים. בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים, חלקו במגזרים אלו נע 

בין 7% ל-9% מתוך חמש הקבוצות הבנקאיות )הן במונחי הכנסות שנתיות, והן 

במונחי יתרת נכסים ממוצעת(.19 חלקו במגזרים אלה נמוך יותר אם מביאים בחשבון 

גם גופים בנקאיים נוספים.  
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19 מבוסס על דוחות כספיים שנתיים מאוחדים לשנת 2014 של הבנקים פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי. 






