
  07 פברואר 2016 

לכבוד 
חברי הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים )"הועדה"( 

באמצעות מר כפיר בטט 
רפרנט מאקרו  
אגף תקציבים  

  בדוא"ל: kfirba@mof.gov.il משרד האוצר

נכבדיי, 

הנדון: התייחסות לדו"ח הביניים של הועדה מיום 14.12.15 

בהמשך לנייר עמדה אשר הגישה חברת וי-פיננסי )"וי-פיננסי" או "החברה"(, המפעילה את 
פלטפורמת Blender )"הפלטפורמה" או "בלנדר"( לוועדה ביום 23 ביולי 2015, השימוע שנערך 
בהשתתפותה ביום 26 ביולי 2015, וההצעה לתיקוני חקיקה מיום 10 באוגוסט 2015, מתכבדת וי-

פיננסי להגיש את התייחסותה לדו"ח הביניים של הוועדה. 

1. החברה מברכת את הוועדה על המלצתה הרואה בפיתוח שוק ה-P2P הוא מקור חשוב לתחרות 
בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. 

2. החברה גם סבורה כי לצורך פיתוחו של שוק ה-P2P נדרשת אסדרה מתאימה וייחודית, שכן אין 
מדובר במוצר שיש לפקח עליו באותו אופן בו מפוקחים בנקים או שירותים פיננסים אחרים. 

3. עם זאת, החברה חוששת כי פרק הזמן שהקציבה הועדה להשלמת האסדרה הרלוונטית הינו ארוך 
מידי ויאפשר לשחקנים הקיימים בשוק לבצר את מעמדם ואף למנוע את התקנתה וזאת במיוחד 
מקום בו הוועדה לא פרטה בהמלצות הביניים שורה של הוראות אופרטיביות שלגישת החברה 

חיוניות לקידום התחרות. 

4. כך למשל, אין בדו"ח הביניים התייחסות לשיעור הריבית המקסימלית אותה ניתן לגבות מלווים 
במסגרת פלטפורמות ה-P2P. נוכח הירידה המתמשכת של שיעור עלות האשראי המירבי לפי חוק 
הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993, נדרשת התערבות מיידית בנושא זה, אשר תעלה 
את תקרת הריבית, שכן במגבלת הריבית הקיימת, השחקנים הפעילים בשוק ה-P2P מתקשים 
להעמיד הלוואות לקהלים רבים המבקשים את שירותיהם כפי שהחברה פרטה בניירותיה לוועדה 
או לשמור על רווחיות  ולכן שחקנים אלה, שאמורים להיות מחוללי תחרות עלולים לצאת מהשוק 

עוד טרם השלמת הליך האסדרה.  

5. כמו כן, דו"ח הביניים אינו כולל התייחסות לממשק בין דיני ניירות ערך לפעילות פלטפורמות ה-
P2P. החברה סבורה כי על מנת לקדם את פיתוח שוק ה-P2P יש לנקוט עמדה ברורה לפיה 

הלוואות עמית לעמית לא ייחשבו כהצעת ניירות ערך לציבור, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, 
תשכ"ח- 1967 )בכלל או עד להלוואות בגובה מסוים המאפיין את היקף ההלוואות ללווה בודד 
הניתנות במסגרת הפלטפורמות( ולכן לא ייחולו על פעילותן המגבלות המוטלות על חברות בקשר 

עם הצעת נייר ערך לציבור בפטור מתשקיף. 



6. דו"ח הביניים עוסק בשורה של נושאים הנוגעים לגישה למידע ודרישות טכנולוגיות בהן יידרשו 
שחקנים חדשים בשוק לעמוד על מנת לקבל גישה למערכות הפיננסיות, גישה החיונית לכינונה של 
 Directive on -תחרות. בתחומים אלה, דו"ח הביניים מפנה לסטנדרטים הקבועים במסגרת ה
Payment Services (2007/64/ec) & Revised Directive on Payment Services (approved 

(by the European Parliament at 8.10.2015, בהתאמה למאפייני המשק הישראלי. החברה 

סבורה כי מדובר בהוראה שעלולה להביא לריקון ההמלצות מתוכן וכן לשמש כבסיס לניצול לרעה 
על-ידי השחקנים הקיימים, במיוחד בנושא התשלומים והעמלות שיידרשו מהשחקנים החדשים 
לצורך קבלת גישה למידע ומערכות. על כן, אנו מבקשים כי במסגרת הדו"ח הסופי תהיה 
התייחסות מפורשת לתשלומים ועמלות אותם ניתן יהיה לדרוש מהמבקשים גישה למידע או 
תשתיות חיוניות למערכת התשלומים, תוך אבחנה בין שחקנים חדשים ומחוללי תחרות לבין 

השחקנים המבוססים בשוק. 

7. ויובהר, העמלות השונות שכבר נגבות על-ידי השחקנים הקיימים כגון, עמלות מס"ב השונות, או 
שיש להניח כי יידרשו בעתיד, כמו עמלת התחברות למערכת ה-API או עמלות קבלת מידע, 
מהוות כבר יום חסם תחרותי וקיים חשש כי ככל שחסמים שונים יוסרו, העמלות ישמשו ככלי 
המרכזי בידי השחקנים הקיימים להצרת צעדי המתחרים ולכן, נדרשת התייחסות מראש לסוגיה 

זו וקביעה של קווים מנחים ברורים בשאלה אילו תשלומים ניתן יהיה לדרוש ומה יהיה גובהם. 

8. לבסוף, נבקש כי במסגרת ההמלצות תיכלל המלצה להאחדת דרישות הנוגעות לביצוע פעולות 
בנקאיות שונות וכן מיכונם של שירותים בסיסיים כמו הקמת הוראות קבע. כיום, החברה נתקלת 
בקשיים רבים בהקמת הוראות קבע מטעמים שונים והדבר מהווה הלכה למעשה מכשול להרחבת 
פעילותה. כך, נהלי העבודה המשורשרים ברחבי המערכת הבנקאית משמשים כחסמים סמויים 
להרחבת התחרות וכלי בידי השחקנים הקיימים להגבלת כניסת מתחרים חדשים לשוק ולכן יש 

לכלול המלצות ברורות להסרת חסמים אלה. 

 

בברכה, 
ד"ר גל אביב, מנכ"ל 

וי-פיננסי  


