
1 

התייחסות לדו"ח הביניים של 

הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאים והפיננסיים הנפוצים בישראל

סנדרין פיטוסי, אבי טילמן ומיכאל שראל1, עבור פורום קהלת לכלכלה

24 בינואר 2016

נשמח להופיע בפני הוועדה ולהציג בעיקר שלוש נקודות שהעלנו במסמך זה: 

)א( התנגדותנו לאיסור ההנפקה של כרטיסי אשראי; )ב( מבנה הפיקוח על בנקים ומוסדות 

פיננסיים אחרים; )ג( נושא ביטוח הפקדונות.

ראשית, אנו מברכים על הקמתה של וועדת שטרום ועל מסקנותיה. אנו מסכימים עם רוח הוועדה 

כי יש להגביר את התחרות בשוק הבנקאות, הסובל מריכוזיות יתר. תחרות זו תועיל ליצירת שוק 

יעיל )כולל הקצאת הון יעילה יותר(, לצמצום עלויות והפחתת יוקר המחיה בישראל וכן תגביר את 

חופש הבחירה של האזרחים, לקוחות המגזר הפיננסי. 

יחד עם זאת, איננו מסכימים לכל מסקנות הוועדה ואנו סוברים כי בחלק מהנושאים הוועדה 

הגבילה יתר על המידה את הבנקים. כמו כן, בחלק מהמלצות הוועדה קיימת התערבות יתרה 

של הממשלה, אשר לדעתנו ראוי למתן אותה, כמובן תוך פיקוח רגולטורי מתאים אשר ישמור על 

יציבות המערכת הפיננסית. 

סנדרין פיטוסי חוקרת בכירה בפורום קהלת לכלכלה ובשלב מתקדם ללימודי תואר דוקטור מהאוניברסיטה  1
 

העברית. ד"ר אבי טילמן מרצה באוניברסיטת בר אילן. ד"ר מיכאל שראל עומד בראש פורום קהלת לכלכלה, 
ובעבר שימש כלכלן ראשי וממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר. 
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המלצות מרכזיות 

אנו מסכימים עם רוח הוועדה כי יש להגביר את התחרות בשוק הבנקאות הסובל מריכוזיות יתר 

ומסכימים עם חלק ניכר מהמלצות הביניים של הוועדה. יחד עם זאת, אנו סבורים כי: 

 יש צורך להחיל על השחקנים הקיימים בשוק כללים מחמירים יותר בנוגע לשקיפות 

העמלות והריבית שהצרכן משלם עבור שירותי האשראי וניהול חשבון העו"ש. 

 איסור שליטה של הבנקים על חברות כרטיסי אשראי הינו צעד הכרחי ומספיק לעידוד 

התחרות, כאשר איננו יכולים להצביע על ניגוד עניינים מהותי, המצדיק או מכתיב מהלך 

מדיניות קיצוני יותר לאיסור הנפקה כפי שמציעה הוועדה. 

 אם מפרידים את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים על מנת שלא יהיה לבנקים כוח עודף 

מול הלקוחות בשליטה על חברות כרטיסי אשראי )ואולי גם בהנפקת הכרטיסים( הרי 

הפרדה זו צריכה לחול על כל הבנקים. 

 יש ליצור תקן טכנולוגי אחיד, העומד בנורמות בין-לאומיות, לצורך הסדרת מערך הסליקה 

בישראל ולעידוד כניסתם של שחקנים חדשים. 

 אין הגיון ליצור מצב שבו הפרט נהנה מהטבות מס על חשבון הציבור בכללותו על מנת 

שיחסוך לקצבה פנסיונית והוא משתמש בכסף זה על מנת לממן את צריכתו כיום. 

 יש לדאוג להקצאת סיכונים הולמת בין "ההשתתפות העצמית" של המלווים החדשים 

להשתתפות הממשלה בסיכון האשראי ה"מערכתי", תוך יצירת "מדרגת אחריות". 

 יש חשיבות רבה להחיל ביטוח פקדונות על כלל הבנקים בענף, אך כדאי לקבוע תקרה 

נמוכה יחסית להיקף הפקדון המבוטח של לקוח יחיד בכל בנק. כמו כן יש להגביל את 

מספר הבנקים שבהם יוכל לקוח להפקיד פקדון שיבוטח על ידי הרשות המבטחת. אין צורך 

בביטוח נכסי לקוחות. 

 יש להשלים את חקיקת חוק נתוני אשראי, כפי שאושר בוועדת השרים. 

 נדרשת הקמה של רשות רגולטורית מאוחדת, שתקבל את סמכויות שלושת הגופים 

הקיימים )כולל הפיקוח על הבנקים(. ניתן לבחור באחת מהחלופות הבאות: )א( רשות 

עצמאית שאינה כפופה למשרד האוצר או לבנק ישראל; )ב( רשות שהיא חלק אינטגראלי 

מבנק ישראל; )ג( רשות שהיא לא חלק מבנק ישראל, אך כפופה לנגיד בנק ישראל. 
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צעדי מדיניות מבניים להגברת התחרות בסקטור הבנקאי-פיננסי בישראל 

א. הפרדת השליטה בחברות כרטיסי האשראי של הבנקים הגדולים  

בוועדת שטרום נדונו שלוש חלופות עיקריות לשינוי הממשק הקיים בין חברות כרטיסי האשראי 

לבין הבנקים:  

איסור כולל )הפצה, הנפקה ושליטה(: הבנקים לא יורשו לפעול בתחום כרטיסי האשראי באופן 

גורף, לרבות שליטה על חברות כרטיסי האשראי, הנפקת כרטיסי אשראי והפצה ללקוחות. 

איסור הנפקה ושליטה: הבנקים יורשו לעסוק בהפצת כרטיסי אשראי, אך לא יורשו להיות בעלי 

השליטה בחברות כרטיסי האשראי ולעסוק בהנפקתם. 

איסור שליטה: הבנקים יורשו לעסוק בהפצת כרטיסי אשראי ובהנפקתם, אך לא יורשו להיות 

בעלי השליטה בחברות כרטיסי אשראי. 

הוועדה המליצה על החלופה השנייה, כלומר על איסור הנפקה ושליטה )לבנקים הגדולים(, 

כאשר יהיה מותר לבנקים להפיץ את כרטיסי האשראי של כל החברות. על הבנקים "הגדולים" 

)לאומי והפועלים( למכור את השליטה בחברות כרטיסי האשראי תוך שנתיים ואת יתרת הבעלות 

תוך שלוש שנים. מטרת המלצות אלו היא כפולה: מתן אפשרות לצרכן לקבל אשראי זול יותר 

ומתן אפשרות לבעלי העסקים להתמחרות על עמלת הסליקה והעמלות הצולבות. 

הוועדה המליצה להחריג את חברת כ.א.ל., אשר תוכל להישאר לתקופת ביניים של ארבע שנים 

בבבעלות בנק דיסקונט והבינלאומי, ולאחר פרק זמן זה העניין ייבדק שוב. 

הוועדה גם המליצה כי הבנקים הגדולים יוכלו להנפיק רק כרטיסי Debit וכי בכרטיסי אשראי 

רגילים האשראי יינתן על ידי החברה המנפיקה ולא על ידי הבנק.  

לדעתנו, מבין שלוש החלופות הקיימות )המוזכרות לעיל(, איסור שליטה )החלופה השלישית( 

הינו צעד הכרחי ומספיק לעידוד התחרות, כאשר איננו יכולים להצביע על ניגוד עניינים מהותי, 

המצדיק או מכתיב מהלך מדיניות קיצוני יותר לאיסור הנפקה כפי שמציעה הוועדה. כלומר, 

במצב הנוכחי, יש לאפשר לבנקים הקיימים להנפיק, לשווק ולהפיץ כרטיסי אשראי כמו כל שחקן 

אחר הפעיל בשוק. לדעתנו איסור על שליטת הבנקים בחברות כרטיסי האשראי עשוי להביא 

לצמצום הריכוזיות בשוק האשראי הקמעונאי ולהגדלת התחרות, וכהשלכה לירידה במחירי 
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האשראי לצרכנים ויצירת חלופה רצויה להספקת אשראי על ידי בנקים דרך גופים מתחרים שלא 

נמצאים בידי הבנקים.  

לדעתנו, לעניין הנפקת כרטיסי האשראי, קיים יתרון ללקוח שהבנק שבו מתנהל חשבונו הוא זה 

שינפיק את כרטיס האשראי, כלומר הוא הגורם אשר יקבע את רמת האשראי ללקוח בהנפקת 

כרטיס אשראי, פעולה אשר תוזיל את מתן האשראי ללקוח. ייתכן ויש לבחון מודל של מהלך דו-

שלבי, כאשר בשלב ראשון הלקוח מתמקח עם הבנק על תנאי האשראי שיקבל ואילו בשלב שני 

הוא בוחר חברה אחת מבין החברות המוצעות על ידי הבנק. באופן כזה הבנק יוכל מחד להנפיק 

את כרטיס האשראי ומאידך לאפשר ללקוח אפשרות לקבל את רמת הריבית הטובה ביותר.  

אנו סבורים כי בבנקים, בהם מתנהלים חשבונות הלקוחות גם לאחר הרפורמה, קיים מידע מלא 

ועדיף על נתוני הלקוחות. לכן, אם נתיר לבנקים להנפיק כרטיסי אשראי )כלומר לשאת בחלק מן 

הסיכונים שבכרטיס(, יוכלו הבנקים לדרג את הלקוחות שלהם ולתת עדיפות לאותם לקוחות 

טובים, שלא יוכלו לקבל את אותה רמת ריבית אם יפעלו אך ורק דרך חברות כרטיסי האשראי 

המופרדות. כמובן שלא קיימת כאן סתירה לרפורמה שכן כל לקוח יוכל גם לפנות באופן עצמאי 

לחברות כרטיסי האשראי, ובמקרה זה ההפצה תוכל להיות או ישירות מול הלקוח או דרך הבנק 

בו מתנהל חשבונו.   

עם זאת, יש לציין כי תחרות בין ספקי האשראי בשוק תתאפשר אך ורק במידה ותושלם חקיקת 

חוק נתוני האשראי )שכבר אושר לחקיקה על ידי וועדת השרים(. אחרת, לא תהיה גישה של כלל 

השחקנים בשוק למידע אמין – חיובי ושלילי - בנוגע ליכולת ההחזר של הלקוחות. במצב כזה רק 

לבנקים תהיה יכולת תמחור ריביות בהתאם לטיב הלקוח, ושחקנים חדשים יתקשו להתחרות על 

מתן אשראי לסקטור הקמעונאי. 

אנחנו מקווים שלאחר איסור השליטה של הבנקים בחברות כרטיסי האשראי תיווצר תחרות 

במקטע ההנפקות )כלומר כרטיסי אשראי יונפקו הן על ידי בנקים והן על ידי גופים אחרים(. 

אולם, יתכן שלא תתפתח תחרות מסוג זה. בתרחיש זה, חשוב יהיה לנקוט בצעדים נוספים, 

שיבטיחו שלא יווצר כוח שוק מופרז של הבנקים מול העסקים הקטנים. מצבם של עסקים קטנים 

שונה במקצת מאשר מצבם של משקי הבית. עבור עסקים קטנים, קיים מידע כתוצאה מדיווח 

חשבונאי לגבי היקף התחייבויותיו של העסק בנקודת זמן ספציפית, שניתן לגשת אליו גם שלא 

דרך הבנקאי שלו. בנוסף, מנפיק כרטיס האשראי הוא זה שקובע את גובה עמלת בית העסק, לכן 

הנפקה דרך בנקים מגבירה עבור פלח שוק זה את כוח המיקוח של הבנק. לכן, אם לא תיווצר 

תחרות בהנפקת כרטיסי אשראי, ניתן לקבוע, לדוגמה, כי גם כאשר הבנק הינו המנפיק חייב 
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להתקיים "מכרז" מול ספקי אשראי אלטרנטיבים על גובה עמלת הסליקה. מודל כזה יוכל לאפשר 

ליצור דרגה הולמת של תחרות על עמלת "בית העסק" עבור עסקים קטנים. 

יש לציין כי בהמלצות הוועדה קיימת מידה מסויימת של חוסר עקביות, שכן מחד הוועדה ממליצה 

כי לא תהיה לבנקים הגדולים כל אחיזה בחברות כרטיסי האשראי ומאידך יותר לחברות כרטיסי 

האשראי לשתף פעולה עם גופים פיננסיים, לרבות בנקים אשר מהם לא הופרדה חברת כרטיסי 

אשראי. ההגיון הכלכלי צריך להיות אחד בשני המקרים – אם מפרידים את חברות כרטיסי 

האשראי מהבנקים על מנת שלא יהיה לבנקים כוח עודף מול הלקוחות בשליטה על חברות 

כרטיסי אשראי )ואולי גם בהנפקת הכרטיסים(, הרי הפרדה זו צריכה לחול על כל הבנקים. חוסר 

עקביות נוסף יתכן ויקרה אם למשל אחד מן הבנקים הקטנים, אשר מותר לו להחזיק בבעלות 

חברת כרטיסי אשראי, יגדל בעתיד ויהפוך להיות בנק גדול. האם במקרה זה יהיה חייב למכור 

את אחזקותיו? ומה לגבי בנק גדול שהפך להיות בנק בינוני-קטן, האם במקרה זה יותר לו לשוב 

ולרכוש חברת כרטיסי אשראי? 

בעיות אלו מצביעות על כך כי על הועדה לנקוט בקו אחיד ועקבי. אנו ממליצים כי לא יותר לאף 

בנק להחזיק בחברת כרטיסי אשראי, ולעומת זאת יהיה מותר לבנקים להנפיק כרטיסי אשראי. 

הסדרת הבעלות ו/או הפעילות של שירותי מסלקות בשוק האשראי  

הטענה העיקרית כאן היא שכעת המסלקות והתשתיות בנקאיות-פיננסיות החיוניות נמצאות בידי 

השחקנים השולטים בשוק וכי הן משמשות כחסם טכנולוגי ועסקי לכניסת שחקנים חדשים. 

ההיגיון מאחורי נקודה זו הוא שקיים צורך בשיתוף תשתיות בנקאיות המאפשרות גישה של 

שחקנים חדשים לשוק. הרעיון הינו הסדרה של פעילות שחקן תשתית אחד, שיספק שירותים 

לכל הבנקים.  

הוועדה המליצה כי כל מוסד פיננסי רלוונטי יוכל להיות בעל מניות בחברת שב"א, יופרדו 

מערכות המחשוב השונות ובנק ישראל ישקול הקמת מתג שני.  

אנו מסכימים עם הנחת הוועדה שהמסלקות והתשתיות הטכנולוגיות הינן חסם מרכזי בפני 

כניסת שחקנים חדשים בשוק הפיננסי בכלל ובשוק האשראי בפרט.  

לדעתנו, יש לפעול לביזור השליטה בחברות הסולקות, מכיוון שריכוז השליטה בחברות הסולקות 

בידי הבנקים מהווה חסם מרכזי המונע אפשרות להגברת התחרות בשוק האשראי. אנו מאמינים 
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שיש להפריד בין הפלטפורמה הטכנולוגית המאפשרת סליקה לבין הבנקים וחברות כרטיסי 

האשראי.  

בנוסף, יש ליצור תקן טכנולוגי אחיד, העומד בנורמות בין-לאומיות, לצורך הסדרת מערך הסליקה 

בישראל ולעידוד כניסתם של שחקנים חדשים. לדעתנו מומלץ להקים מתג שני ו/או לחייב את 

שב"א לעבור לסטנדרטים בין-לאומיים אשר יקטינו את אחד מחסמי הכניסה העיקריים לגופים 

פיננסיים אחרים.  

ב. פעילות אשראי קימעונאי של גופים מוסדיים וגופים קשורים  

הוועדה המליצה כי בתי ההשקעות והגופים המוסדיים יתומרצו להציע לציבור הצרכנים אשראי 

קמעונאי על ידי הקלות שונות ברמות הפיקוח על מתן ההלוואות, כגון הון שגויס של ידי הנפקת 

אג"ח, ביטול הצורך להעמיד בטוחה מספקת כנגד הלוואות שאינן מדורגות, ומתן אפשרות ללוות 

מתוך חסכון קרן הפנסיה של העמית )מעבר לתקרת חסכון המאפשרת קצבה פנסיונית 

מינימלית(.  

אנחנו תומכים בצעדים אלו )למעט מתן אפשרות ללוות מתוך חסכון קרן הפנסיה של העמית(, 

כאשר לדעתנו הפיקוח צריך להיות על ידי גוף הפיקוח על השוק הפיננסי )ר' להלן – סעיף י"ב(. 

מתן הלוואות על ידי גופים מוסדיים ישפר את אפשרויות המימון הן של הסקטור הפרטי והן של 

משקי הבית. תחרות זו על מתן אשראי תגדיל את עודף הצרכן של הסקטור הפרטי בכללותו 

)עסקי ומשקי הבית( ותתרום לצמיחת המשק ולהקטנה העלויות הנופלות על הסקטור הפרטי. 

יחד עם זאת ראוי לסייג את מתן הלוואות על חשבון חסכון פנסיוני המסובסד על ידי הטבות מס 

)כמובן שאין שום בעייה במתן הלוואות על חשבון חסכון שאינו מסובסד(. אין הגיון ליצור מצב 

שבו הפרט מחד נהנה מהטבות מס על חשבון הציבור בכללותו על מנת שיחסוך לקצבה פנסיונית 

ומאידך הוא משתמש בכסף זה על מנת לממן את צריכתו או את השקעתו כיום )מכאן שהציבור 

בכללותו מממן על ידי סבסוד את הצריכה כיום(. נקודה זו מעלה שאלה עקרונית שנידונה בעבר 

בנייר מדיניות של פורום קהלת2 – מדוע בכלל לתת הטבות מס מעבר לתקרת חסכון המאפשרת 

קצבה פנסיונית מינימלית. המדיניות הראויה בעינינו היא ביטול הטבות המס האלה )דבר 

שיאפשר את הרחבת בסיס המס ואת הקטנת שיעורי המס לכלל העובדים וגם תגביר את חופש 

                                                           
2 ההטבות לחיסכון הפנסיוני – בחינה מחדש, שמואל אברמזון ומיכאל שראל, פורום קהלת – נייר מדיניות מס' 

  http://goo.gl/wIxvRl :13, פברואר 2015. קישור למאמר
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הפרט בבחירת היקף הצריכה שלו בהווה ובעתיד(. המדיניות הנכונה בוודאי איננה יצירת טלאי 

על גבי טלאי של עיוותים - שילוב של מתן הטבות מס לעידוד חסכון פנסיוני )מעבר לקצבה 

פנסיונית מינימלית( ומתן "פטור" המנטרל את הצורך לשמור את מלוא החסכון לתקופת הפנסיה.  

ג. הרחבת היצע האשראי דרך מתן עידוד/תמרוץ לחברות מימון חוץ בנקאיות והגברת 

הפיקוח עליהן 

הוועדה המליצה על פיקוח אחיד וקישור החברות דרך מערכת IT אחידה לחברות מימון חוץ 

בנקאי לרבות חברות הפועלות בפלטפורמת P2P. המלצה זו נועדה לגוון את מקורות המימון 

לסקטור הפרטי בכלולותו ולמשקי הבית בפרט.  

לדעתנו, המלצה זו אכן ראויה ואנו תומכים בה )נושא הפיקוח על חברות אלו יידון להלן 

בסעיף י"ב(. כדאי לציין שקיים צורך בלשכות שרות פיזיות אשר בהן יוכלו הצרכנים לפתוח 

חשבון, להזדהות ולקבל שירותיים פיזיים. לדעתנו אחת החלופות שכדאי לבחון היא להשתמש 

בסניפי הדואר כלשכות שרות למתן שירותים אלו.  

ד. העצמת התחרות בין הבנקים הקיימים  

הוועדה המליצה לאפשר איגום משותף של מערכת IT אשר תאפשר לשחקנים קטנים )בנקים 

וגופים חוץ בנקאיים( להתחרות. 

אנו תומכים בהמלצה זו, תוך פיקוח נאות )אשר יידון בסעיף י"ב(.  

 

ה. אופק והקלות למתחרים חדשים 

לסדר היום הציבורי הועלו מספר חלופות לצעדי מדיניות, הכרוכות כולן בכך שהממשלה תהווה 

"תחליף" לבנקים עצמם בעת קריסה או חדלות פרעון של שחקן הפעיל בשוק )ביטוח פקדונות(, 

או לחילופין עבור אשראי שגוייס על ידי בנקים חדשים או/וקטנים בשל עלויות גיוס הון אוסרניות 

)ערבות ממשלה עבור בנקים קאופרטיבים ואינטרנטיים(. אמנם צעדי המדיניות הללו שונים 

במקצת זה מזה, אך הם מבוססים על רעיון דומה, בו המנגנונים המסורתיים לשמירה על יציבות 

במערכת הבנקאית יוחלפו על ידי מתן תמיכה כספית של הממשלה לשחקנים ספציפיים בשוק.  
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הוועדה המליצה על אישור אגודות אשראי )Credit Unions(, לשכות שרות IT למתחרים חדשים 

ומדרג רגולטיבי למתחרים חדשים וקטנים.  

לדעתנו יש להמנע מתמיכה גורפת של המדינה, המובילה להסרת אחריות מהמלווים ו/או 

ממגייסי פקדונות הציבור, והעברתה לממשלה, ושרשור עלותה לציבור. 

להיפך, אנו מאמינים בעיקרון הגבלת היקף התמיכה הפיננסית שתעמיד המדינה לגיבוי 

השחקנים הפעילים בשוק, בין אם הם חדשים או ותיקים. אנו סבורים כי יש לדאוג להקצאת 

סיכונים הולמת בין "ההשתתפות העצמית" של המלווים החדשים להשתתפות הממשלה בסיכון 

האשראי ה"מערכתי". הרעיון הינו ליצור "מדרגת אחריות" כך שההשתתפות העצמית של 

המלווים תהווה מקור ראשון לספיגת הפסדים, ורק לאחר מכן תיכנס שכבת ההגנה של המדינה. 

הסדר דומה למשל מתקיים כיום בחוזי זכיינות בתחום התשתיות.  

קיימים מנגנונים "מסורתיים" המבטיחים את יציבותה של המערכת הבנקאית, של השחקנים 

הפעילים בה, ואת יכולתם לעמוד בהפסדים. דרישות הלימות הון מינימלי זהה לכל הבנקים 

הפעילים בשוק נועד להבטיח ספיגת הפסדים. מעבר ליחס הלימות הון מינימלי רוחבי, דרישות 

הון נוספות נקבעות בהתאם לפרופיל הסיכון של הבנק. 

לכאורה הדרישות הרגולטוריות שנקבעו על ידי בנק ישראל למתן אשראי על ידי הבנקים אחידות 

עבור פלחי השוק השונים, למרות שכל פלח מתאפיין ברמת סיכון שונה. מצב כזה מחייב את 

השחקנים בשוק האשראי להתנהל באופן זהה בכל פלח שוק. לדוגמה, אחת הדרישות של 

המפקח על הבנקים בישראל, המהווה תנאי להקמת בנק קואופרטיבי, היא כי הגוף יחזיק בהון 

עצמי מינימלי של כ-75 מיליון שקלים. 

אנו סבורים כי ניתן לשקול דיפרנציאציה מסויימת שתדרוש יחס הלימות הון נמוך במקצת לבנקים 

קטנים ו/או לאורך תקופת ביניים לבנקים חדשים. לדעתנו, התאמת הרגולציה לא צריכה להיות 

על ידי סבסוד המוסדות הפיננסיים הקטנים/חדשים אלא על ידי הטלת פיקוח יתר על הבנקים 

הגדולים. כך שלא יידרשו הקלות למוסדות הקטנים אלא החמרות למוסדות הגדולים. ניתן לומר 

באופן כללי כי לבנק גדול, אשר יודע כי הוא גדול מדי מכדי שהממשלה ו/או הרגולטור יניחו לו 

ליפול, קיימות השפעות חיצוניות שליליות, ויש להטיל עליו פיקוח יתר )כעין מיסוי או אגרה( על 

מנת להקטין את הההשפעות החיצוניות השליליות.  

יש לציין כי בשלב זה הוועדה לא ציינה את דרישות ההון הפיקוחי, יחס המינוף, יחס כיסוי 

הנזילות, הוראות לסיכון אשראי, לסיכון תפעולי, לסיכון שוק, וכמו כן לא צויין להבנתנו בדו"ח 
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הוועדה איך ימומנו צעדים אלו. כלומר, במקרה של ביטוח, מי המבטח? מי המשלם? האם 

המדינה תשלם? האם הבנקים ישלמו? האם העלות הסופית תגולם למחזיקי הפקדונות או לכלל 

הציבור?  

כמו כן לא ברור מתוך דו"ח הוועדה מיהו הגורם שיממן את הקמת לשכת השירות החדשה של 

ה-IT. האם המימון הוא ממשלתי, או של כל הבנקים הקיימים, או האם כל מתחרה חדש יצטרך 

לשלם דמי שימוש/דמי מנוי במערכת החדשה אשר תוקם על ידי הפיקוח/הממשלה?  

לדעתנו, ראוי כי המימון יבוצע על ידי הפיקוח דרך פרויקט מסוג PFI )תוך סטנדרטיזציה של 

מערכות המידע אשר לא קיימת כיום(, כאשר כל מי שירצה להיכנס לשוק יוכל להשתמש 

במערכת בכפוף לתשלום דמי שימוש. מימון דרך פרוייקט PFI יאפשר ליצור מערכת שתמומן 

תחילה )חמש שנים ראשונות לדוגמה( ע"י המדינה ובהמשך "תחזיק" את עצמה דרך תשלום 

דמי שימוש על ידי המשתמשים שיצרכו את שירותיה. מערכת כזו תוקם ותופעל על ידי גורם 

פרטי בדומה לפרויקטי מימון המתקיים כיום בתחום האנרגיה. מערכת זו גם תעזור באופן כללי 

להורדת חסמי כניסה למערכת הפיננסית בישראל, מכיוון שאין כיום סטנדרטים קבועים למערכות 

המחשוב ולהעברת המידע בין הבנקים. מערכת זו תיצור סטנדרט כזה, שראוי שיהיה תואם 

לסטנדרטים הבין-לאומיים, אשר יחייב את כל הבנקים להתיישר אליו )נושא זה יידון בסעיף ט'(. 

ו. הגדלת יכולתם של עסקים קטנים ובינוניים לגוון מקורות אשראי 

הוועדה המליצה כי תהיה זכות ללקוח לשעבד שעבוד נוסף של נכס, תוך אפשרות ללוות מכל 

גורם בשוק.  

אנו תומכים בהמלצה זו , אשר מגבירה את התחרות בשוק האשראי, כמובן תוך פיקוח נאות על 

הגופים הפיננסיים. אנו סוברים כי יש להחיל הצעה זו על כל הגופים הפיננסיים ולא רק על 

הבנקים, שכן יש ליצור בשוק עקביות ואם כופים על גוף מסויים לאפשר שעבוד נוסף אין זה 

הגיוני לא לדרוש זאת גם מגופים אחרים שמספקים אשראי. 

 

ז. ביטוח פקדונות 

הוועדה המליצה על שינוי מבני רחב שמטרתו להחיל ביטוח פקדונות על כלל השחקנים בשוק. 
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בעבר הועלתה האפשרות שהממשלה תגבה את פקדונות הציבור דרך ביטוח הניתן באופן 

סלקטיבי לבנקים קטנים ו/או חדשים, כאשר מטרתו המוצהרת של צעד זה היא לחזק את אמון 

הציבור בבנקים חדשים וקטנים, וכך לבסס את הקמתם. לבסוף, הוועדה המליצה להחיל ביטוח 

פקדונות על כלל הבנקים הפעילים בשוק, וזאת מסיבות הקשורות לא רק לתחרות אלא גם 

לסטנדרטים בין-לאומיים במונחים של יציבות, ניהול סיכונים הולם ועלות התמיכה הממשלתית 

בעת משבר. כלומר נושא זה הינו נושא מבני במערכת הבנקאית אשר השלכותיו חורגות מנושא 

התחרות. 

הוועדה המליצה כי צוות משותף של בנק ישראל ומשרד האוצר יגבש מתווה מפורט של ביטוח 

פקדונות, על מנת להתאים את המשק לסטנדרטים בין-לאומיים, לחזק את היציבות של המערכת 

הבנקאית כולה ולהפחית חסמי תחרות.  

הוועדה המליצה כי כל הבנקים יחוייבו לבטח את הפקדונות המופקדים בהם ברשות המבטחת. 

הפרמטרים של הביטוח ייקבעו, בין היתר, על בסיס רמת הסיכון של הבנק והסיכון הסיסטמי. 

תקבע תקרה להיקף הפקדון המבוטח של לקוח יחיד בכל בנק. לעומת זאת לא יוגבל מספר 

הבנקים שבהם יוכל לקוח להפקיד פקדון שיבוטח על ידי הרשות המבטחת. 

הרציונאל מאחורי ביטוח פקדונות וחסרונותיו 

מטרתו של ביטוח פקדונות היא לבטח את פקדונות הציבור בעת "מפולת", כדי למנוע מימושים 

מאסיבים של הציבור במקרה של בהלה נפיצה. בהלה בעת משבר נצפתה כגורם מרכזי להפצה 

והעצמה של משבר פיננסי לסוכנים כלכליים נוספים. במקרים כאלה, מצוקת נזילות זמנית עלולה 

להוביל לחדלות פירעון של בנק, או אף להתרחבות של הכשל למערכת כולה. מדינות רבות הנהיגו 

הסדר של ביטוח פקדונות, כאשר המדינות נבדלות ביניהן באופי הביטוח, בגובה הכיסוי, במנגנון 

המוסדי, ועוד. בישראל אין מנגנון של ביטוח פקדונות אולם קיימת ערבות ממשלתית משתמעת. 

על רקע זה בחן בנק ישראל בעבר את היתרונות והחסרונות הגלומים בהסדר זה ואת הצורך 

והאפשרות להחילו בישראל. 

נוסף למטרה זו, הספרות המקצועית מזכירה כמה שיקולים נוספים לטובת ביטוחי פקדונות. הם 

מגבירים את התחרות ומפחיתים את הריכוזיות, אם הביטוח מתייחס בנפרד לפקדונות בבנקים 

שונים ולא לסך פקדונות המפקיד במערכת הבנקאית. זאת משום שהדבר מעודד את ציבור 

המפקידים לפצל את פקדונותיהם בין בנקים שונים על מנת לבטח סכום מצטבר גדול יותר. הם 

מצמצמים את הנטל על ההוצאה הציבורית בעת משבר. הם מעניקים למפקידים מידה רבה של 
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ודאות ביחס ליכולתם למשוך את הפקדון במהירות. הם מהווים חלק מסטנדרטים בין-לאומיים, 

 .)Financial Stability Board( FSB-וה OECD-בין היתר סטנדרטים שקבעו ה

moral ( אולם לביטוחי הפקדונות יש גם חסרונות: הם עלולים להגדיל את הסיכון המוסרי

hazard(, משום שהם מעודדים את ההנהלה ובעלי המניות של הבנק ליטול סיכונים מוגברים כדי 

להגדיל את הרווחים. הם עלולים להפחית את משמעת השוק מפני שהם פוגעים במוטיבציה של 

המפקידים לנטר את הסיכון הנשקף מהתנהגות הבנק, וכן במוטיבציה שלהם לנקוט סנקציות – 

באמצעות משיכת הפקדונות – כאשר הסיכון עולה. הם עלולים להעלות את מחירי השירותים 

הבנקאיים במקרה שהבנקים ישיתו על המפקידים, גם אם חלקית, את עלויות המימון של מנגנון 

הביטוח. לבסוף, בעבר עלה חשש שהחלת ביטוח פקדונות על בנקים ספציפיים דווקא עלולה 

ליצור בהלה בקרב הציבור המופקד בבנק זה, ולפגוע באמינותו.  

אנו סבורים כי על המנגנון המוצע לביטוח פקדונות לכלול את כל השחקנים בשוק, ולהסתמך על 

קרן יעודית )חלופה זו יצרה מבחינה כלכלית תוצאות יותר טובות ממנגנון של ביטוח פקדונות 

גרידא במדינות שהשתמשו בה בעת המשבר הפיננסי של 2008, ולאחרונה גיבש גוש האירו 

חקיקה חדשה המתייחסת להקמת קרן יעודית המחליפה את המנגנון הבודד לטיפול בבנק 

כושל(. המימון להקמת הקרן ולהגדלת הונה צריך לבוא, לפחות בחלקו, מהמערכת הבנקאית 

עצמה. 

כמו כן, לדעתנו יש לקבוע תקרה נמוכה יחסית להיקף הפקדון המבוטח של לקוח יחיד בכל בנק. 

אנו מציעים סכום של 20,000 שקלים. כמו כן יש להגביל את מספר הבנקים שבהם יוכל לקוח 

להפקיד פקדון שיבוטח על ידי הרשות המבטחת ואנו מציעים להגביל מספר זה ל-5 בנקים, כך 

שסך סכום הפיקונות המבוטחים ללקוח לא יעלה על 100,000 שקלים. אנו סבורים כי די בסכום 

זה על מנת למשוך את הלקוחות לבנקים החדשים ולהגביר את האמון בהם ואין צורך בסכום 

גבוה יותר אשר יגרור בהכרח את ההשפעות השליליות של ביטוח פקדונות אשר צוינו לעיל.  

ח. ביטוח נכסי לקוחות 

הוועדה ממליצה כי בנוסף לביטוח פקדונות, ייבחן גם ביטוח נכסי לקוחות.  

לדעתנו מדובר בעודף פיקוח על המערכת הפיננסית, דבר שיסרבל אותה ויפגע הן בצרכנים והן 

בתחרותיות. אנו סבורים כי די בגורמי הפיקוח ובביטוח הפקדונות המצומצם )ר' סעיף ז'( ואין 
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צורך בביטוח נכסי לקוחות. ראוי לציין שכל החסרונות הקיימים בביטוח פקדונות יתקיימו אף

ביתר שאת בביטוח נכסי לקוחות. 

ט. י'.  י"א. אסדרת שירותי תשלום, מערכות ושירותי מידע 

הוועדה המליצה על אסדרת מכלול שירותי התשלום בהתאם לסטדרנטים בין-לאומיים ובעיקר 

אירופאים בהתאם לעקרונות ה-PSD. כמו כן היא המליצה על מתן גישה למערכות אלו בהתאם 

  .PSD-לרישיון הפעילות ועל אסדרת שירותים של מיגע וייזום פעולות בהתאם לעקרונות ה

ההגיון הכלכלי של אסדרה-סטדנרטיזציה הוא כי אחד מן החסמים הגדולים ביותר של כניסת 

שחקן חדש לשוק הפיננסי בישראל הוא עניין מערכות המידע. לא קיים בארץ שום תקן להעברת 

המידע בין הבנקים ולמעשה מערכות הבנקים מתאימות את עצמן לעבוד זה מול זה. כמובן 

שהדבר נותן להן כוח מונופוליסטי רב שכן ללא מתן המידע כיצד להעביר את הנתונים לבנק לא 

מתאפשר מסחר בין הבנקים. לכן קיים היגיון רב באסדרה של מערכות המידע וקביעת תקן כיצד 

יש להעביר מידע וכיצד יש לקבל אותו. הדבר יקל גם בפעולות פיננסיות מול מדינות אירופה 

 .PSD הפועלות בתקן

לדעתנו, ראוי כי המימון יבוצע בראשיתו על ידי גופי הפיקוח, תוך הקמת חברה חיצונית שתפתח 

ותתפעל את המערכת, כאשר כל מי שירצה להיכנס לשוק יוכל להשתמש במערכת בכפוף 

לתשלום דמי שימוש.  

בסעיף ה' המליצה הוועדה כי בנקים שאינם גדולים יורשו לשתף פעולה בינם לבין עצמם וכן עם 

גופים חוץ בנקאיים אחרים באיגום משותף של משאבי IT )לרבות ענן( בכפוף לפיקוח על 

הבנקים. 

אנו סבורים כי צעד זה הינו הכרחי אך לדעתנו יש לקבוע כי עקרון זה ייתבסס בעיקר על 

פלטפורמות IT חיצוניות, כי שיתוף מערכות IT עלול לעודד תיאום מחירים ולהחזיר אותנו למצב 

דומה למצב הקיים בנוגע למערכות סליקה בנקאיות. על כן יש לעודד כניסה לשוק של ספקי 

שירות חיצוניים המאפשרים חלוקת משאבים והפחתת עלויות תוך שמירה על תחרות. בנוסף, 

וכדי למנוע את חסרון ה"מרחק" שנצפה במציאות האמריקאית בעת משבר 2007, יש להצמיד 

לרגולטור גוף המייעץ בהקשר של פיתוח מערכות מידע פיננסיות משוכללות. 
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יב. צד הביקוש – העצמת יכולת התחרות של צרכנים פיננסיים  

הוועדה המליצה כי יאסר על הבנקים למנוע או לסרבל פנייה לגורם נותן שרות בנקאי או פינננסי 

אחר.  

אנו תומכים בהמלצה זו. 

 

יג. י"ד. ט"ו. העצמת הצרכן  

אנו תומכים בהמלצות אלו. 

בין היתר, המליצה הוועדה כי הבנקים יאפשרו קישור לממשק מרכזי בו יאפשרו ללקוח להשוות 

עלויות פיננסיות ולצרוך שרות ממוסד פיננסי אחר. תהליך זה ידרוש הקמת ממשק משותף 

מרכזי.  

לדעתנו, ממשק מרכזי זה הוא תוספת חשובה ליכולות הבחירה של הצרכן. אנו תומכים בבניית 

ממשק זה וחושבים כי עלויות ההקמה שלו צריכות ליפול בעיקר על הבנקים הקיימים ובפרט על 

הבנקים הגדולים ופחות על הגופים הפיננסיים החדשים אשר ייכנסו לשוק. נדרש פיקוח על מחיר 

השימוש בפלטפורמה זו לבנקים מצטרפים חדשים על מנת שלא ייחסמו על ידי הבנקים 

הקיימים.  

 

טז. הוועדה ליישום הרפורמה  

הוועדה המליצה על הקמת וועדת מעקב לצורך יישום הרפורמה, וועדה זו תערוך בדיקות על 

מצב התחרות בשוק ותייעץ לרגולטורים, תקבל מידע על יישום הרפורמה ותציג דו"ח שנתי על 

כך.  

אנו תומכים בהמלצה זו. הקמת וועדה כזו תאפשר מעקב אחר מצב התחרות בשוק הבנקאות 

והאשראי בשנים הקרובות ותאפשר את התאמת צעדי הרגולטור למציאות שתיווצר בפועל בשוק 

הבנקאות והאשראי לאחר יישום המלצות הוועדה. 

פערי מידע, יישום חוק שירותי נתוני האשראי ) 2002 - תשס"ב(, ויישום דירוג אשראי  
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המטרה היא לאפשר לכל השחקנים, ובייחוד לשחקנים החדשים בשוק, לקבל מידע לגבי יכולת 

החזר האשראי של לקוחות, ובכך להקטין את חסמי המעבר של לקוחות ממלווה אחד למתחריו. 

כל עוד מידע אמין לגבי יכולת החזר של לווה פוטנציאלי אינו נגיש לכלל המלווים, צרכני אשראי 

מאולצים להשאר בבנק בו מתועדת היסטורית האשראי שלהם. 

כחלק מהמלצות "וועדת זקן", החל מינואר 2015 מחויבים הבנקים למסור לכל לקוח דו"ח המרכז 

מידע על הפעילות הבנקאית ועל דירוג האשראי שלו, ללא תשלום. הדו"ח השנתי אמור 

להתפרסם בסוף ינואר בכל שנה, ולסקור ללקוח את הפעילות בשנה הקודמת. הדו"ח יפורסם 

בשתי גרסאות: תמצית, וגרסה מלאה. הדו"ח אמור להשלח ללקוח בדואר, ובנוסף יהיה נגיש 

באינטרנט למשך חצי שנה ממועד פרסומו. 

במסגרת "תעודת הזהות הבנקאית" יקבל כל לקוח פירוט מלא על פעילותו בשנה האחרונה 

מבחינת הנכסים, ההתחייבויות, העמלות והריביות אותן הוא משלם, כמו גם הריבית על 

הפקדונות אותה הוא מקבל. בנוסף יכלול הדו"ח את דירוג האשראי של הלקוח, ומקומו ביחס 

לשאר הלקוחות בבנק. המלצה זו לא יושמה עד כה. הועלתה גם הצעה ליצור מאגר אשראי 

מרכזי בו תרוכז הסטוריית האשראי של הלקוחות, אך נושא זה מעלה ויכוח בהקשר של שמירה 

על הפרטיות. 

אנו מאמינים שנגישות המידע ובמיוחד דו"ח האשראי לגבי משקי בית ועסקים קטנים הינם תנאי 

הכרחי לקידום התחרות בשוק זה. 

הצעת חוק נתוני האשראי שהוגשה במשותף על ידי משרד המשפטים ומשרד האוצר אושרה 

לאחרונה לחקיקה על ידי ועדת השרים. חוק זה נועד לשיתוף בנתוני האשראי במשק, לשם 

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הגדלת הנגישות לאשראי וצמצום האפלייה בתחום 

זה. הצעת החוק החדשה מבקשת להקים מאגר נתוני אשראי מרכזי, באחריותו של בנק ישראל, 

אשר יכיל נתונים על משקי בית ועסקים קטנים. את הנתונים למאגר יספקו הגופים הפיננסיים 

ואף גופים ציבוריים כגון לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי ומערכת בתי המשפט. 

המאגר יהווה כלי לבחינת הסיכונים במתן אשראי ללקוחות ואף יסייע באיתור לקוחות 

פוטנציאליים להלוואה. חדשנותו של החוק היא בשינוי המצב הנוכחי )בו המידע הנאסף על 

לקוחות בידי לשכות האשראי מספק בעיקר אינדיקציה שלילית על הלקוח( ולהרחיב את היקף 

המידע הנאסף לצורך הערכת הסיכוי שלקוח יעמוד בתשלומים. 
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שינוי מבנה הפיקוח על המערכת הפיננסית ומשילות בסקטור הפיננסי-בנקאי 

גופי על ליציבות פיננסית הוקמו במדינות המפותחות בעולם במודלים שונים, לנוכח המשברים 

הכלכליים הגלובליים והמדינתיים. בשנים האחרונות הואצה הקמת גופים כאלה, במיוחד בעקבות 

המשבר הפיננסי הקשה של 2008. תפקיד גוף מסוג זה והנציגים המשרתים בו עשוי להיות 

קריטי בזמן משבר )מדיני, צבאי, או כלכלי(  תקופות שבהן בנק ישראל עשוי להידרש להזרים 

מזומנים למשק ומשרד האוצר עשוי להידרש לפעולות בשוק ההון ובשווקים אחרים, כפי שקרה 

במשברים הגדולים בארה"ב ובאירופה.  

בישראל, התקיימו עד כה כמה דיונים בהשתתפות נציגים של שלושת הרגולטורים הפיננסיים 

במשק — רשות ני"ע, אגף שוק ההון במשרד אוצר, והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל — בנוגע 

להקמת הגוף. הנגיד לשעבר, סטנלי פישר, הביע דעה בזמנו כי הגוף החדש יפעל מתוך בנק 

ישראל. לא קיימת כעת חקיקה הקשורה להקמת הגוף ועדיין לא נקבעה המתכונת לפעילות גוף 

מסוג זה - למי יהיה כפוף ואיזה גוף או גופים יפעילו אותו. בגוף החדש אמורים לכהן נציגים של 

שלושת הרגולטורים, וכן נציגים נוספים ממשרד האוצר ומבנק ישראל.  

הרגולציה בישראל מבוצעת כיום באמצעות שלושה גופים המפקחים על חלקים שונים בשוק 

ההון: רשות ניירות ערך המפקחת על החברות הציבוריות, הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר 

המפקח על הגופים המוסדיים, ובנק ישראל המפקח על הבנקים. המבנה הזה בעייתי, מכיוון 

שהוא גורם גם לכפילות וגם לחוסר אחידות — מה שיוצר עיוותים בהקצאת האשראי. המבנה 

הנוכחי גם יוצר פוטנציאל לניגוד עניינים. בנק ישראל אחראי על מדיניות מוניטרית ויציבות, בעוד 

הפיקוח על הבנקים הוא חלק מהבנק. משרד האוצר אחראי על המדיניות הפיסקלית, ובאותה 

העת גם על הגופים המוסדיים. 

יתירה מכך, ריבוי גופי הפיקוח יוצר חוסר עקביות. כאשר שני גופים פיננסיים עוסקים באותה 

פעולה, הפיקוח וההוראות על כל גוף יהיו שונים, דבר שאין לו הגיון כלכלי וגם לא היגיון חוקתי. 

כך למשל, חברות ביטוח שמציעות משכנתאות ללקוחות פרטיים כפופות למפקח על הביטוח עם 

כללים מסויימים, לעומת זאת בנק שנותן משכנתאות כפוף למפקח על הבנקים עם כללים 

אחרים. ריבוי גופי הפיקוח והאחריות עליהם )בעיקר משרד האוצר מול בנק ישראל( יוצר עוד 

בעיות מבניות, אשר מן הראוי כי הועדה תתן דעתה עליהם.  

בנוסף, במידה ויישום המלצות הוועדה יתרום להגדלה משמעותית של האשראי לצרכנים 

ולהרחבת סוגי הגופים המעניקים אשראי למשקי הבית ולעסקים הקטנים, תעלה במידה ניכרת 
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החשיבות של שמירה על יציבות פיננסית תוך הסתכלות מקרו-פיננסית רחבה )מעבר למגזר 

הבנקאי המסורתי(.  

לדעתנו, נדרשת הקמה של רשות רגולטורית מאוחדת, שתקבל את סמכויות שלושת הגופים 

)כולל הפיקוח על הבנקים(. הדבר יאזן בין נושא הגנת הצרכן, תחרותיות ויציבות. בנוסף, מהלך 

זה אמור להגדיל את האפקטיביות של שוק ההון, לבטל את חוסר האחידות בו, ולשפר את אופן 

הקצאת האשראי במשק. קיימות לדעתנו שלוש חלופות למיקום המוסדי של הרשות הרגולטורית 

המאוחדת: )א( רשות עצמאית שאינה כפופה למשרד האוצר או לבנק ישראל; )ב( רשות שהיא 

חלק אינטגראלי מבנק ישראל; )ג( רשות שהיא לא חלק מבנק ישראל, אך כפופה לנגיד בנק 

ישראל. כל שלוש החלופות ראויות בעינינו, והן כולן עדיפות בהרבה על המצב הנוכחי. 

 




