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7 בפברואר, 6102

בדואר אלקטרוני 

לכבוד 
הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים 

והפיננסיים הנפוצים בישראל 
משרד האוצר 
רחוב קפלן 0 

ירושלים 

שלום רב, 

הנדון: תמצית התייחסות בנק הפועלים לדו"ח הביניים של הוועדה  
להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל 

בנק הפועלים בע"מ מתכבד להגיש לוועדה את תמצית התייחסותו לדו"ח הביניים של 

הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים )להלן – הוועדה(. 

0. ביום 3 ביוני 6102 מינו שר האוצר, מר משה כחלון, ונגידת בנק ישראל, דר' קרנית פלוג, 

את הוועדה. כתב המינוי מורה לוועדה לבחון צעדים כלליים כדוגמת הכנסת שחקנים חדשים לתחרות 

באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים וצעדים משלימים נדרשים והסרת חסמים לקידום 

התחרות )סעיפים 0א ו-0ב לכתב המינוי(. יחד עם זאת, מכתיב כתב המינוי מראש צעד קונקרטי בדמות 

הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מהבנקים )סעיף 0א לכתב המינוי(. 

6. ולא בכדי. שהרי, כבר במצע של מפלגת "כולנו" הופיעה המסקנה ברחל בתך הקטנה: 

"רפורמה מבנית בשוק כרטיסי האשראי ובעלות הבנקים )הפרדת חברות כרטיסי האשראי מבעלות 

הבנקים(". כך גם בהסכם הקואליציוני בין מפלגת כולנו ומפלגת הליכוד, שם נכתב "הממשלה תקדם 

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים בשיתוף עם בנק ישראל."

3. ביום 01 בדצמבר 6102 פרסמה הוועדה המלצות ביניים וב-2 בינואר 6102 פרסמה הוועדה 

את "סקירת התחרות להמלצות הביניים" )להלן יחדיו – דו"ח הביניים(. 

1. שלא במפתיע, מקריאת דו"ח הביניים והחומרים שפורסמו עד כה על ידי הוועדה, ברור כי 

הוועדה התייחסה למסקנת ההפרדה כנתון, והתמקדה בדיוניה בצעדים נלווים להפרדה כאמור. הצעד 

המרכזי המוצע על ידה הוא שבמסגרת ההפרדה המבנית תיאסר על הבנקים הגדולים הנפקה של כרטיסי 

אשראי לתקופה ממושכת )להלן – איסור הנפקה(, צעד השנוי במחלוקת בתוך הוועדה ומחוצה לה. 
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2. דו"ח הביניים נעדר הצדקה אמיתית למהלך ההפרדה. בניסיון להצדיק פתרון שהוכתב 

מראש, ערבבה הוועדה בין הנחות שונות, מטרות שונות ואמצעים שונים – שאינם עולים בקנה אחד. 

2. יובהר, המלצות הוועדה בדבר הפרדת הבעלות ואיסור ההנפקה אינן צפויות להשיג את 

המטרות שהוגדרו על ידי הוועדה של הפחתת מחירים לצרכן, או הגברת היצע האשראי בשוק, כי אם 

תוצאה אחרת והיא פגיעה בזכויות יסוד מהמעלה הראשונה )זכות הקניין, חופש העיסוק והזכות 

לשוויון( של שני בנקים – בנק הפועלים ובנק לאומי, ופגיעה בלקוחותיהם.

7. הדברים חמורים שבעתיים עת שכאמור, פגיעה זו נעשית מבלי שהוועדה העמידה תשתית 

עובדתית והתעלמה מנתונים רלבנטיים שהועמדו בפניה. 

8. למעשה, הנימוק העיקרי עליו מסתמכת הוועדה הוא שכל האמצעים מוצו ולכן פונים עתה 

ל"נשק יום הדין". מעבר לכך שנימוק זה אינו יכול כשלעצמו להבהיר מדוע המלצות הוועדה נדרשות – 

או כיצד הן תקדמנה את המטרות שהציגה הוועדה – מדובר בטיעון שגוי לחלוטין. 

9. כך למשל, בימים אלה מקודמת חקיקתו של החוק להקמת מאגר נתוני אשראי בוועדת 

הכלכלה; תעודת זהות בנקאית עתידה להימסר ללקוחות לראשונה ביום 68.6.02; חקיקת תיקון לחוק 

הבנקאות המאפשרות אפשר הנפקת אג"ח על ידי גופים חוץ בנקאיים ועוד ועוד. 

01. ניתן היה לשער שקידום המלצות דרסטיות כהמלצות הוועדה, בייחוד כשמדובר בהמלצות 

חריגות גם בקנה מידה בינלאומי, ייעשה לאחר ניתוח מעמיק של התועלת הצפויה מההמלצות למול 

העלויות והסיכונים המגולמים בהן. אלא שכאמור, מדו"ח הביניים עולה כי הוועדה לא בחנה מה 

התועלת הצפויה מהמלצותיה והתעלמה מנתונים המראים כי יישום ההמלצות צפוי לפגוע בצרכנים 

ובשוק.

00. כפי שנראה בהמשך הדברים, הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים תגביר את סיכוני 

האשראי, תפגע ביציבות ותייקר את עלויות גיוס ההון, עלויות אשר צפוי שתתגלגלנה לצרכנים; איסור 

ההנפקה צפוי לייקר את מחיר האשראי למשקי הבית ולהקטין את היצע האשראי ואת מגוון המתחרים, 

וזאת בניגוד מוחלט למטרות הוועדה. 
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06. כאמור, הוועדה מקדמת המלצה מוכתבת מראש של הפרדה מבנית והוראה של איסור 

הנפקה. צעדים אלו הינם צעדים דרסטיים לכל הדעות, אף לשיטת הוועדה, ומהווים תקדים ברמה 

העולמית. לא מצאנו אף מדינה מפותחת האוסרת על בנק להיות בעלים של חברת אשראי או האוסרת 

עליו להנפיק כרטיסי אשראי.  

03. למעשה, לאחר מאמץ נמצאו שתי מדינות בלבד ברחבי העולם, בהן יש איסור על הנפקה  

– כף ורדה )תמ"ג לנפש של 3,726 דולר( ואנגולה )תמ"ג לנפש של 2,783 דולר(. ולא בכדי. שכן כרטיס 

אשראי הוא בראש ובראשונה אמצעי תשלום וחלק אינטגרלי מהשירותים אותו נותן הבנק ללקוחותיו.  

01. כעולה מסיכומי הדיון והמצגות שהוצגו לוועדה, כמו גם מדו"ח הביניים, הוועדה כלל לא 

ביצעה בחינה השוואתית כדי לבחון יעילותן של המלצותיה, ולנסות לבחון פתרונות אחרים אשר יושמו 

והיו יעילים במקומות אחרים בעולם. 

02. נוכח האמור, ברי כי אין בסיס עובדתי או משפטי להפרדת חברות כרטיסי האשראי 

מהבנקים, כמו גם לאיסור המוצע על הנפקה, שכן צעדים אלו עלולים להביא בראש ובראשונה, לפגיעה 

בצרכנים ובנוסף לפגיעה במערכת הפיננסית כולה. כך עוד, משמעות צעדים דרסטיים אלו הינה פגיעה 

חריפה שלא לצורך בקניין שיצר הבנק לאורך השנים, בליבת העבודה ובחופש העיסוק שלו. 

02. בהיעדר בסיס או הנמקה להמלצות הוועדה והתעלמות הוועדה מנתונים רלוונטיים, 

מרפורמות המקודמות כיום ומההשפעה השלילית שעשויה להיות להמלצותיה, אין הוועדה עומדת 

באמות המידה הנדרשות מרשות מנהלית בעת קבלת החלטותיה. למותר לציין כי לאור האמור פגיעה 

בזכויות יסוד מוגנות אינה יכולה להיות מוצדקת אף מבחינת כללי המשפט החוקתי.    

07. תמצית זו, ופירוט התייחסות הבנק שתוגש לוועדה )להלן –ההתייחסות המפורטות(, 

מצטרפת לעמדה הראשונית שהגיש בנק הפועלים לוועדה ביום 02.8.6102  )להלן – העמדה הראשונית(. 

כן מצורפות לה שלוש חוות דעת כלכליות – חוות דעת של חברת הייעוץ הכלכלי הבינלאומית 

Compass Lexecon, אחת מחברות הייעוץ המתמחות בדיני תחרות ורגולציה, שנכתבה על ידי ד"ר 

חורחה פדייה, ד"ר מיגל דה לה מאנו וגבריאל ברון )להלן – Compass Lexecon(; חוות דעת של דר' 

שלומי פריזט )להלן - פריזט(; וחוות דעת של חברת נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ, שנכתבה על 
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ידי ד"ר רועי שלם וד"ר טל מופקדי )להלן – נומריקס(.  

08. להלן נפרט בקצרה את עיקרי הדברים המפורטים בהתייחסות המצורפת. 

המלצות הוועדה לא יקדמו את מטרותיה וצפויות להביא לפגיעה בצרכן ובמשק  

09. כפי שמציינת הוועדה, מטרתה הינה להגביר את התחרות במערכת הבנקאית ובפרט, לקדם 

את התחרות בשוק האשראי למשקי הבית והעסקים הקטנים, כל זאת בכדי להפחית עלויות לצרכן, 

לצמצם עלויות למשק ולגוון את מקורות האשראי. לצורך כך, מציעה הוועדה לקדם רפורמה מבנית 

דרסטית שאין כדוגמתה בעולם – הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים ואיסור על הבנקים להנפיק 

כרטיסי אשראי.  

61. עם זאת, הוועדה אינה מניחה את התשתית הנדרשת להצדקת המהלכים המומלצים על 

ידה: הוועדה אינה מפרטת כיצד צפויות המלצותיה להביא לקידום המטרות שהעמידה, כיצד הן תגברנה 

את התחרות, תועלנה לצרכנים, תורדנה מחירים או תיטבנה עם המשק הישראלי. 

60. כפי שעולה מחוות הדעת המצורפות לכאן, המלצות הוועדה אינן צפויות להשיא את 

מטרותיה, שכן חברות כרטיסי האשראי לא תוכלנה להתחרות בבנקים בשוק האשראי הקמעונאי. זאת 

שכן מקורות גיוס ההון של חברות כרטיסי האשראי המפורדות יהיו יקרים מן המקורות העומדים 

לרשות הבנקים וצפויים להישאר כך גם בהינתן יישום המלצות הוועדה. כך עוד, שיעור התשואה להון 

בתחום כרטיסי החיוב בישראל נמוך מן המקובל בעולם. לאור מגבלות הרכישה הרגולטוריות הקיימות 

ודרישות העמדת ההון )אף לאחר הפחתתו(, צפוי כי כל משקיע אשר ירכוש מי מהחברות, יצפה 

לתשואה בהתאם למקובל. לפיכך, חברות כרטיסי האשראי תסבולנה מנחיתות מובנית בעלויות ההון 

הבסיסי לצורך העמדת אשראי )Compass Lexecon, עמוד 76, סעיף 2.7; פריזט, עמודים 32-33, 

סעיפים 066-002(.  

66. בנוסף, חברות כרטיסי האשראי תסבולנה מנחיתות בשל חוסר התאמה בין הפעילות 

הבסיסית והמודל העסקי שמקיימות חברות כרטיסי אשראי והחברות הצפויות לרכוש אותן, ובין 

פעילות של מתן אשראי קמעונאי )Compass Lexecon, סעיפים 2.03-2.01(.  
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63. ברצונה העז להציג את חברות כרטיסי האשראי כבעלות פוטנציאל להפוך לבנק, מתעלמת 

הוועדה מכך שקיימים כיום מתחרים כאלה, בדמות הבנקים הקטנים בישראל, להם מאפיינים דומים 

לאלו שהוועדה מקווה שיהיו לחברות כרטיסי האשראי )פריזט, עמודים 8-7, 62-63(.  

המלצות הוועדה צפויות לפגוע בצרכנים  

61. למרות שהוועדה מצהירה על החשיבות בבחינת הסיכונים מהמלצותיה, דו"ח הביניים נעדר 

כל התייחסות לסיכונים והנזקים הצפויים כתוצאה מהמהלכים אותם מקדמת הוועדה – לצרכנים 

ולמשק. 

62. לא בכדי לא נמצאה התייחסות לסיכונים ובייחוד לסיכונים לצרכן, שכן ממסקנות הביניים 

עולה כי לא בוצעה כל בדיקה שכזו על ידי הוועדה. וכך נאמר בעמוד 30 לדו"ח הביניים: 

"חבר נוסף סבור כי בטרם הטלת איסור הנפקה 

כמוצע לעיל יש לבדוק כי הצרכנים לא ייפגעו." 

62.  כלומר, כלל לא נעשתה בדיקה האם תהיה פגיעה בצרכנים, וזאת על אף שלפחות חלק 

מחברי הוועדה השכילו לעמוד על אפשרות קיומה של פגיעה פוטנציאלית בצרכנים. אף לא נעשתה 

בדיקה מה יקרה בשווקים כתוצאה מיישום ההמלצות.   

67. נעמוד אנו על עיקרי הדברים. כאמור, עלויות ההון לחברות כרטיסי האשראי צפויות 

לעלות באופן משמעותי. זאת, בנוסף לרצון הצפוי מצד הרוכשים לתשואה נאותה על ההשקעה 

שברכישת חברות כרטיסי אשראי. העלויות העודפות בגיוס והעמדת ההון צפויות להתגלגל לצרכנים 

 ,Compass Lexecon( בדמות עליית מחירים, הקטנת מסגרות אשראי, פגיעה באיכות השירות ועוד

עמודים 70, 71-73, סעיפים 2.7, 2.61-2.01; פריזט, עמוד 33, סעיף 002(.  

68. כך עוד, נזקי האשראי הקיימים בקרב הכרטיסים החוץ בנקאיים )בהם המנפיק אינו בנק( 

גבוהים מאלו של הכרטיסים הבנקאיים. זאת בשל היתרונות הקיימים לבנקים במידע, בטחונות ונגישות 

ישירה למקורות סילוק )חשבונות לווים(. ויתור על יתרונות אלה משמעו עלייה בשיעור נזקי האשראי – 

עלות נוספת אשר תגולגל לצרכנים.  
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69. כל זאת, בנוסף להמלצות הוועדה בנוגע להורדת עמלת המנפיק )עמלה צולבת( שידוע 

שלאחר ההפחתה לא תכסה את העלויות הישירות של הבטחת התשלום. ודוק, הפחתת העמלה הצולבת 

תהיה חייבת לגרור בנסיבות אלו עלייה בעמלות הישירות למחזיקי הכרטיס. 

31. מעבר לכל האמור, האיסור המוצע על הנפקת כרטיסי אשראי לאחר הפרדת הבעלות, וזאת 

"כהגנת ינוקא" לחברות כרטיסי האשראי, צפויה לגרור נזקים נוספים לצרכנים. 

30. ראשית נעיר, כי עצם השימוש במונח "הגנת ינוקא" להגנה על חברות שפועלות עשרות 

שנים בשוק הרלבנטי תמוה, שהרי לשיטת הוועדה עצמה מדובר בחברות מבוססות עם לקוחות וניסיון. 

גם לגופה, ההגנה שנבחרה מעוררת תמיהה. זאת מאחר שהגנת הינוקא אותה ממליצה הוועדה ליתן, 

מוציאה שחקנים יעילים וותיקים הפועלים בשוק מסוים כחלק מליבת העיסוק שלהם – ועל כן צפויה 

לפגוע בתחרות באותו השוק ועקב כך לפגוע בצרכנים )נומריקס סעיפים 011-98(.

36. כפי שמפורט בחוות דעת Compass Lexecon ובחוות דעתו של ד"ר שלומי פריזט, "ניתוח 

כלכלי של המלצות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל" 

מינואר 6102 המצורפת לעמדת איגוד הבנקים )להלן – פריזט איגוד הבנקים(, לאור אופיו הייחודי של 

שוק כרטיסי האשראי הישראלי, איסור ההנפקה עשוי להביא לפגיעה בלתי הפיכה בשוק. שכן שוק 

האשראי הישראלי מתאפיין בריבוי כרטיסי חיוב נדחה )Deferred Debit( ומיעוט כרטיסי אשראי 

קלאסיים )Credit cards( וחיוב מיידי )Debit cards(. כרטיסי החיוב הנדחה, המתאפיינים במחיר זול 

יחסית ושירות התשלומים הנלווה לו – צפויים להידחק החוצה, לרעת הצרכנים. 

33. בנוסף לאמור, לאור דרישות הלימות הון ולאור היקף ועלות ההון שתידרשנה חברות 

האשראי לגייס, צפויה פגיעה במסגרות האשראי המוצעות למחזיקי הכרטיס – בהיקפן ובעלותן 

לצרכנים.

31. כפי שצוין לעיל, הוועדה אינה מבהירה מהן יתרונותיהן הייחודים של חברות כרטיסי 

האשראי שיאפשר להן לקיים תחרות מול הבנקים ובמה תהיינה שונות חברות כרטיסי האשראי 

המופרדות מן הבנקים הקטנים, כאשר דווקא לאחרונים יתרונות תחרותיים על פני החברות המופרדות 

)פריזט, עמודים 8-7, 62-63(. 
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32. הווה אומר: לצורך קידום התחרות בשוק אחד, פוגעת הוועדה בפעולתו של שוק אחר, 

מגבילה את התחרות בו וצפויה להביא לעליית מחירים ופגיעה בשירותים לצרכן באופן שאינו בר 

תיקון. זאת, מבלי שכלל מדובר במהלך המבוסס מבחינה עובדתית ומוצדק מבחינה עניינית.    

יישום המלצות הביניים יגרום לפגיעה במגוון השירותים – בראיית הבנק ולקוחותיו 

32. כאמור, הוועדה מבקשת ליטול מן הבנקים נכס משמעותי, בדמות חברות כרטיסי האשראי, 

ולמנוע את פעילות הבנקים בתחום זה – המצוי בליבת העיסוק הבנקאי.  

37. המלצות אלו צפויות לפגוע בצרכנים גם בפן נוסף – פגיעה ביכולת גיוון הפעילות 

הבנקאית. הצורך בגיוון בא לידי ביטוי הן בתחומי פעילותו של הבנק )Revenue diversification( והן 

בגיוון הנכסים שבבעלותו )Diversification in assets(, זאת כדי "לפזר נזק" בעיתות משבר.  

38. הפרדת הבעלות בחברות כרטיסי החיוב ומניעת הבנקים מלהנפיק כרטיסי אשראי, עוקרת 

פעולה שהיא בליבת הפעילות הבנקאית ופוגעת ביכולת הבנקים לגוון את פעילותם ולמזער את סיכוני 

הבנק )זאת מעבר לפגיעה הכלכלית הישירה שיש ביוזמה זו(. בנוסף, מכיוון שאפיק השקעה טבעי ובטוח 

ניטל מן הבנקים, על מנת להשיא תשואה על ההון תידרש פנייה לאפיקי השקעה פחות טבעיים לבנק – 

ומטבע הדברים מסוכנים יותר מתחום כרטיסי החיוב.  

הוועדה נשענת על תשתית עובדתית חסרה ושגויה 

39. אף שהוועדה מבקשת לקדם התערבות משמעותית בשוק, היא אינה מתייחסת למכלול 

הנתונים המצוי בפניה ואינה תומכת מסקנותיה בנתונים מהימנים. 

11. כך למשל, הוועדה מתעלמת מנתונים עדכניים לגבי רמת התחרות של המערכת הבנקאית 

בישראל המופיעים בדו"ח האחרון שפרסמה קרן המטבע הבינ"ל על מדינת ישראל בספטמבר 6102 

Staff Report and Statement by The Executive Director for Israel, IMF Country Report No. (

p. 16, Para. 40 (September 2015) ,15/261; להלן – IMF Report(. נתונים אלו מצביעים על כך 

שרמת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל דומה למקובל במדינות מפותחות אחרות.  
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רמת מחירי השירותים הבנקאיים

10. הוועדה טוענת שיש צורך בהורדת מחירי האשראי. אך דומה שהוועדה כלל לא ביצעה 

בדיקה עצמאית של רמת המחירים בישראל, ואף שבדיקות אחרות מלמדות את ההיפך הגמור. 

16. בבחינה שערכה הוועדה לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות, בראשות המפקח על 

Van Dijk  הבנקים, דוד זקן )להלן – הוועדה לקידום התחרותיות(, באמצעות עבודת חברת הייעוץ

Management )בעמודים 2-01, להלן – עבודת Van Dijk(, מצאה כי מחירי השירותים הבנקאיים 

בישראל )לרבות מחירי האשראי( הנם נמוכים באופן יחסי. 

13. דברים דומים עולים מחוות דעת של חברת הייעוץ McKinsey & Company )"נגישות 

ועלויות אשראי ושירותים בנקאיים – בחינה השוואתית" )נובמבר 6102; בעמוד 03-06; 

http://mof.gov.il/Releases/Pages/Press_250116.aspx; להלן – חוות דעת מקינזי( שהוזמנה על 

ידי משרד האוצר והוגשה לו בנובמבר 6102. מחוות הדעת עולה שגובה הריבית בישראל נמוך מהריביות 

במדינות הדומות הכלולות בדו"ח. כך ובנוסף, ניתן לראות כי מחירי האשראי של הבנקים לעסקים 

קטנים נמוכים ממדינות ההשוואה בעולם במונחים אבסולוטיים )חוות דעת מקינזי, עמודים 01-06(. 

Compass  הנזכרת לעיל, ומחוות הדעת של Van Dijk 11.  לא זו אף זו. כעולה מעבודת

Lexecon )עמוד 32, סעיף 3.26(, מרווחי הבנקים, לרבות במגזרי היעד של הוועדה, הנם נמוכים באופן 

יחסי למדינות מפותחות ולמדינות הדומות במאפייניהן לישראל.
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12. בנוסף, בחינה כלכלית של הנתונים עליהם התבססה הוועדה מעלה כי התשואה של מגזר 

העסקים הקטנים )ואף זה של משקי הבית( אינה חריגה, ואף נמוכה, ביחס לסיכון הכרוך בפעילות זו, 

בהשוואה למגזרי הפעילות הבנקאיים האחרים )נומריקס, סעיפים 13-16(.

12. תמונה דומה קיימת בכל הנוגע לתחום כרטיסי האשראי. כעולה מעבודת חברת הייעוץ 

TASC  "ניתוח שווקי כרטיסי אשראי ובעלות הבנקים על חברות כרטיסי האשראי( TASC

Consulting & Capital עבור איגוד הבנקים )מרץ 6101(, אליה היפנה הבנק בעמדה הראשונית; כן ראו 

פריזט, על בסיס נתוני TASC, עמוד 69 סעיפים 013-016(, שיעור הריבית הממוצעת נמוך יחסית 

וקיימת ירידה במחירים אותם משלמים משקי הבית והעסקים הקטנים הן בשירותי העו"ש והן בשירותי 

האשראי. גם עם נתונים אלה אין התמודדות בדו"ח הביניים. 

לא הוכחה הפעלת כוח השוק

17. הוועדה טוענת שבשוק האשראי הקמעונאי מופעל כוח שוק, אך היא אינה תומכת קביעה 

זו בנתונים. יתירה מזו. דווקא הנתונים אשר הציג הבנק לוועדה בעמדה הראשונית, ובהם רמת 

שירותים גבוהה, מגוון מוצרים רחב ורמת פיתוח גבוהה, מעידים על מצב הפוך מזה המתואר על ידי 

הוועדה, של היעדר הפעלתו של כוח שוק. 

18. כך בנוסף, הוועדה קובעת כי הלחץ התחרותי הקיים בשוק הנו נמוך, אך זאת בהתבסס על 

עבודה שהתפרסמה בשנת 6118, המבוססת על נתונים מהשנים 6110-0991 )!(, שדומה שאין צורך 

להכביר מילים אודות הרלבנטיות שלה היום. מנגד, בדיקה עדכנית שביצעה קרן המטבע העולמית 



11

בשנת IMF Report, p. 16, Para. 40( 6102( מעידה על כך שרמת התחרותיות בישראל דומה לזו 

שבמדינות מפותחות אחרות ועולה על זו שבמדינות דוגמת ארה"ב, בריטניה וצרפת. 

19. גם מחסור בהיצע – במקרה זה אשראי – יכול להעיד על חוסר תחרותיות )נומריקס, סעיף 

38(. עם זאת, בניגוד לתמונה המצטיירת מדו"ח הביניים, מעמדת בנק ישראל, הרגולטור הרלבנטי, עולה 

כי רמת המינוף במשק מוערכת כ-"רמת המינוף האופטימלית" )בנק ישראל "דברי פרופ' נתן זוסמן, 

מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, בפורום המשקיעים המוסדיים: "השוק הפיננסי – אתגרים 

ורפורמות"", הודעה לעיתונות )03.01.6102((.

21. כך עוד, בניגוד לתמונה העולה מסקירת הביניים, בארבע השנים האחרונות ישנה עלייה 

משמעותית באשראי הניתן למשקי הבית ועסקים קטנים, בשיעור העולה פי 6.2 על מהצמיחה בתמ"ג. 

עלייה זו באשראי לעסקים הקטנים באה על חשבון האשראי לעסקים הגדולים.

הנתונים המעודכנים בנוגע ליעילות מגלים תמונה שונה מהמוצג בדו"ח הביניים

20. נתון נוסף עליו נשענת הוועדה לצורך הקביעה כי ישנה בעיה תחרותית בשוק הוא חוסר 

יעילות המערכת. הוועדה מגדילה עשות וטוענת כי: "נתון זה עקבי לאורך השנים והמערכת אינה מראה 

סימנים לשיפור מהותי ביעילותה כמכלול".

26. טענה זו לא נכונה, לשון המעטה. 
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23. הוועדה בחרה להסתמך על נתוני יעילות שאינם עדכניים )בהתבסס על השנים 6119-6100(. 

זאת כאשר נתונים עדכניים, רשמיים וגלויים של בנק ישראל מהשנים 6106-6101 ויוני 6102 מצביעים 

על מצב שונה לחלוטין )בנק ישראל "סקירה חצי שנתית 6102", איור 1 )6102((:

21. ניתן לראות כי לא זו בלבד שיחס יעילות המגזר הבנקאי בישראל אינו גבוה כמו שנטען, 

אלא שבניגוד לנטען, המערכת הבנקאית הישראלית מצויה במגמת התייעלות משמעותית. התעלמות 

הוועדה מנתונים רשמיים גלויים ובחירתה להסתמך על נתונים שאינם עדכניים, אינה הולמת אופן 

פעולה ראוי של רשות מנהלית הבאה להניח תשתית עובדתית להמלצותיה.

22. ויודגש: שיפור יעילות המערכת הבנקאית העולה מהנתונים לעיל הינו אף גדול יותר בשים 

לב לכך שלאורך השנים היתה התגברות רגולציה וירידת הריבית שפגעו בהכנסות מעמלות.

22. יתירה מזאת. הוועדה מתעלמת לחלוטין מכך שבנק הפועלים, אחד הנפגעים העיקריים 

מהמלצותיה, הוא מהבנקים היעילים ביותר במערכת הבנקאית )בעוד שדווקא הבנקים הלא יעילים 

במערכת אינם "מטופלים"(. כך, נכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת 6102, יחס היעילות של בנק 

הפועלים עומד על 29.1% )לא מנוטרל( – יחס שאינו שונה מהממוצע במדינות ה-OECD )נומריקס, 

סעיף 19; בנק ישראל "סקירת מערכת הבנקאות של בנק ישראל" )6101(, לוח א'-62(. כך, ממוצע יחס 

היעילות של בנק הפועלים לשנים 6101-6106 עמד על 27.7% )בנטרול הוצאות חד פעמיות ומס שכר 

)שכן בישראל נהוג לרשום בהוצאות שכר ולא בהוצאות מס כמקובל בעולם((. 
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מדד הריכוזיות של שוק הבנקאות בישראל נמצא בממוצע ביחס למדינות הדומות לישראל במאפייניהן

27. מדד ריכוזיות נמוך אינו תכלית כשלעצמו, אלא נתון אשר בשווקים רבים מהווה 

אינדיקטור למצב התחרותיות בשוק, לקיומו של כוח שוק ולהפעלתו. ואכן, בחוות דעת דר' פריזט 

המצורפת לעמדת איגוד הבנקים מומחש כיצד מדד ריכוזיות גבוה אינו מהווה בהכרח אינדיקציה למצב 

התחרות בשוק. 

28. למרות זאת נציין שכאשר בוחנים את מדד ה-HHI לכל מגזרי הפעילות של הבנקים, עולה 

מהנתונים של בנק ישראל שמדדי הריכוזיות ביחס למגזרי היעד הם דווקא בעלי שיעור הריכוזיות הנמוך 

מבין חמשת המגזרים על פי מדד HHI )בנק ישראל "מגזרי פעילות - היקפי פעילות ותוצאות עסקיות" 

)61.2.6102(, עמוד 1(, ומגזר המשכנתאות ריכוזי יותר )פריזט, עמודים 2, 06-00(. בנוסף, מדדי הריכוזיות 

בישראל ירדו בשנים האחרונות )ראה דו"ח הביניים של הוועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני 

אשראי )מאי 6102(, הוא דו"ח דורפמן, עמוד 09(. 

29. זאת ועוד. כאשר בוחנים האם שוק הבנקאות ריכוזי בצורה חריגה יש להשוות בין מדינות 

דומות במאפייניהן. השוואה כזו מגלה כי מדד הריכוזיות בשוק הבנקאות נמצא בממוצע ביחס למדינות 

אלו )ראה למשל עמוד 02-01 ובפרט תרשימים 2-2 בעמדת איגוד הבנקים שהוגשה לוועדה בטרם פרסום 

דו"ח הביניים, להלן – עמדת איגוד הבנקים הראשונה(.  

21. הווה אומר: אף שהוועדה מבקשת לקדם התערבות דרסטית בשוק האשראי הקמעונאי, 

הדבר נעשה ללא תשתית עובדתית מינימלית. בתוך כך, אין הוועדה עומדת בדרישות המתחייבות מכל 

רשות מנהלית, לקבל את המלצותיה על יסוד מלוא הנתונים הרלוונטיים ותוך איזון בין מכלול 

השיקולים הנוגעים להמלצה. כך עוד, בחירת הוועדה לבסס עמדתה על נתונים לא עדכניים, תוך 

התעלמות מנתונים רשמיים עדכניים, אינה דרך התנהלות ראויה בהתאם לכללי המשפט המנהלי. 

הוועדה לא הוכיחה שמתחייב צעד מבני או כי צעד זה צפוי לקדם את מטרותיה 

20. אף אם הייתה הוועדה מבססת את מסקנותיה העובדתיות ביחס לשוק האשראי הקמעונאי 

)מה שכאמור, לא עלה בידה(, לצורך מתן המלצות דרסטיות ופוגעניות דוגמת הפרדת הבעלות ואיסור 

ההנפקה, הפוגעות פגיעה משמעותית בזכות הקניין וחופש העיסוק של הבנק, היה על הוועדה לקיים 
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שלושה תנאים מתחייבים ומצטברים: 

) א( היה על הוועדה להשתכנע ולשכנע שצעדים דרסטיים פחות, המקודמים כעת או היכולים 

להיות מקודמים על ידה, לא יקדמו את המטרה באופן סביר;

 )ב( היה על הוועדה להוכיח, במידה סבירה ועל יסוד נתונים מהימנים, כי הצעדים הדרסטיים 

המוצעים על ידה יקדמו את התחרות באופן משמעותי; 

) ג( היה על הוועדה לשקול את הסיכונים הצפויים כתוצאה ממהלך מבני ולהראות שהתועלת 

הטמונה בהמלצותיה )לרבות הסיכוי שתועלת מעין זו תצמח כלל ועיקר( עולה על הנזק 

הצפוי. 

26. עיון בדו"ח הביניים מעלה כי הוא לא עומד באף אחד מהתנאים הנזכרים.

23. כל שנטען בדו"ח הוא שלאור כשלון ניסיונות רבים לקידום התחרות באמצעים 

התנהגותיים, בשלה העת לקידום מהלך מבני. אלא שבדיקת המלצות העבר אליהן מתייחסת הוועדה 

מגלה כי עיקרן טרם יושמו, כי אותם מהלכים שיושמו בפועל אינם נוגעים ישירות לשוק אותו מבקשת 

הוועדה להסדיר וכי נעדרות מהבדיקה מהלכים משמעותיים שמתרחשים עתה במקביל לעבודת הוועדה. 

21. נציין כי חלק מהרפורמות המשמעותיות ביותר שנועדו להגביר בדיוק את התחרות בשוק 

האשראי הקמעונאי למשקי בית ולעסקים קטנים, נחקקו לאחרונה או מצויות בהליכי חקיקה, וצפויות 

לתת אותותיהן כבר בשנים הקרובות )Compass Lexecon, עמוד 71, סעיף 2.3(. בהקשר זה נזכיר את 

חוק נתוני אשראי שמצוי בסוף תהליך החקיקה מתקדמים בוועדת הכלכלה בכנסת, הצפוי לעשות 

מהפכה של ממש ולפתור כשל מרכזי עליו עומדת הוועדה בעצמה; את תעודת הזהות הבנקאית שתונפק 

לראשונה ב-68.6.6102; ואת תיקון חוק הבנקאות שמאפשר הנפקת אגרות חוב על ידי מי שאינו תאגיד 

בנקאי, שנחקק לפני מספר שבועות במסגרת חוק ההסדרים )ועוד – כפי שמופיע בהתייחסות 

המפורטת(.

22. כאשר מתרחשת בימים אלה מהפכה רגולטורית של ממש, הבאה לקדם את התחרות 

ולשנות את פני השוק אליו מתייחסת הוועדה – ברור שלא ניתן לטעון כי כלל הצעדים ההתנהגותיים 

מוצו.



 

22. יתירה מכך. מעבר לשינויים הרגולטוריים הצפויים לשנות את פני השוק, מגוון תהליכים 

ובהם התפתחויות טכנולוגיות משנים את פני השוק אף ללא כל התערבות חיצונית. כך למשל, כניסת 

חברות Peer to Peer( P2P( בין-לאומיות וישראליות לשוקי ההשקעה והאשראי הקמעונאיים; כניסת 

ענקיות טכנולוגיות כגון Amazon ,Google ,PayPal וחברות נוספות, לתחומי פיתוח ותפעול אמצעי 

תשלום )כך למשל, Google Wallet וApple pay(; וכן, בנקאות אינטרנטית אשר הולכת ומתפתחת 

בשנים האחרונות מאפשרת נגישות גבוהה לספקי אשראי בינלאומיים, אשר מידת מעורבותם בשוק 

המקומי הייתה מצומצמת עד כה. 
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27. בהינתן ששוק האשראי הקמעונאי )כמו גם שוק כרטיסי החיוב( עתיד להשתנות באופן 

משמעותי, הן לאור רפורמות רגולטורית משמעותיות והן לאור שינויים טכנולוגיים המתרחשים בעת 

הזאת, אין זה ראוי לבצע שינויים דרמטיים נוספים, קל וחומר שינויים מבניים. 

28. לא זו בלבד, דר' פריזט מסביר בחוות דעתו את היעדר נחיצות הצעד המבני בכך שאין אף 

נכס חיוני וחסר תחליף להתפתחות התחרות בשוק האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים שמצוי בידי 

חברות כרטיסי האשראי ואשר הפרדתן מן הבנקים תאפשר גישה אליו למתחרים פוטנציאליים בשוק. 

המסקנה הינה כי הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים אינה מוצדקת, אינה נדרשת לקידום תחרות 

בתחום האשראי ואינה צפויה להגביר בפועל את התחרות בענף )פריזט, עמוד 63 פסקה 77(.  

29. כך או כך, ככל שמעוניינים בכל זאת לבצע שינוי נוסף בנסיבות אלו, יש לערוך ניתוח ממשי 

המבהיר כיצד המלצות הפרדת הבעלות ואיסור ההנפקה צפויות לקדם את התחרות. בהקשר זה נשיב 

ונזכיר את האמירה במסקנות הביניים ולפיה "בטרם הטלת איסור הנפקה כמוצע יש לבדוק כי הצרכנים 

לא ייפגעו", ממנה עולה בבירור כי לא נעשתה בדיקה כלשהי, קל וחומר "ניתוח ממשי". 

המלצות הוועדה פוגעות בזכויות יסוד של הבנק באופן לא חוקתי 

71. כפי שצוין בראשית דברינו, הצעדים המבניים אותם מקדמת הוועדה הוכתבו לה מראש. 

הוועדה אינה מחזיקה בנתונים המבססים את הצורך בצעדים מסוג זה, אינה מראה כי צעדים אלה 

צפויים לקדם את מטרותיה ואינה מבהירה מדוע התועלת שבצעדים אלה עולה על הנזק הצפוי – 

בהתאם לכך, אין כל הצדקה עובדתית ועניינית לקידום המהלך המבני אותו מקדמת הוועדה. 
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70. המלצות הוועדה פוגעות באופן ישיר וממשי בזכויות הבנק לקניין ולחופש העיסוק. כפי 

שעולה מההתייחסות המפורטת, המלצות הוועדה אינן עומדות בדרישת הסבירות המחייבת שקילת כלל 

השיקולים הרלוונטיים להחלטה ומתן משקל ראוי לכל אחד מהם במסגרתה. 

76. בתוך כך, הוועדה מתעלמת מרפורמות קיימות, מחלופות אפשריות להמלצותיה ומהקשר 

שבין המלצותיה והמטרות אותן היא מבקשת להשיא. בכך, אין המלצות הוועדה עומדות במבחני 

המידתיות. 

73. לא זו אף זו, הוועדה מחריפה את הפגיעה הבלתי מידתית בקניינו של הבנק תוך התערבות 

לא מידתית גם בדרך מכירת בעלותו בישראכרט. 

71. אל מול כל אלו, כאמור, הוועדה לא מצליחה להראות את התועלת הצפויה מהמהלך – לא 

לצרכן ולא למשק ואינה בוחנת את הסיכונים הכרוכים בהמלצותיה.      

72. לפיכך, המלצות הוועדה אינן עומדת בדרישות החוקתיות הבסיסיות לצורך קידום צעדים 

מבניים, הפוגעים פגיעה בלתי מידתית בזכויות היסוד של הבנק לקניין, לחופש העיסוק ולשוויון – 

מעבר לפגיעה הצפויה בצרכנים. 

לפני סיום 

72. לאחר שהבהרנו מדוע שתי ההמלצות העיקריות של הוועדה דינן להתבטל, נרחיב 

בהתייחסות המפורטת במספר סוגיות נוספות שעולות מדו"ח הוועדה, ובעיקר לתנאים הבלתי סבירים 

שנקבעו בקשר לשתי ההמלצות העיקריות.  

77. יצוין כי הבנק אינו יכול להתייחס ליתר המלצות הוועדה, משום שהן אינן מפורטות, דרכי 

יישומן לא ברורות, לא ידוע מה כוונת הוועדה בהמלצת אותן ההמלצות וכיצד הן האמורות לקדם את 

מטרות הוועדה. בהינתן זאת, אין הבנק יכול להתייחס להמלצות אלה.  

78. יודגש כי אין בהגשת תמצית זו, על המסמכים שיתלוו אליה כמוסכם בהמשך השבוע, כדי 

למצות את זכות השימוע של הבנק. זמני ההיערכות שניתנו לבנק לצורך פרישת טענותיו אינם סבירים 
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בהינתן מורכבות הנושא, היקף המלצות הוועדה והיותן חריגות בקנה מידה עולמי. כך ובהתאם, הגבלת 

היקף התייחסות הבנק כפי שנקבעה על ידי הוועדה הנה בלתי סבירה – בייחוד כאשר הבנק הנו הנפגע 

העיקרי מהמלצות הוועדה. הבנק שומר על זכותו להוסיף התייחסות עד ליום ה-0 במרץ לאחר השימוע 

בעל פה, ולהעלות טענות בעניין זה ואין בהבאת עמדתו שלהלן בפני הוועדה כדי להעיד על הסכמה 

לאופן התנהלות הוועדה בעניינו.  

בכבוד רב ובברכה, 

 ,ל"משנה למנכ, ידין ענתבי  
 ה על החטיבה הפיננסיתממונ 

העתקים: 
יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים 

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים 

בנק הפועלים בע"מ 

  ארי   ק   פינטו, משנה למנכ"ל 
  

 , מנהל מטה שיווק, אלי כהן 
 שירות ואחריות חברתית 




