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7 לפברואר 2016  

הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל - דוח 
ביניים  

בנייר עמדה זה נפרט את עיקרי ההערות של לאומי קארד בע"מ ("לאומי קארד") לחלק 

מההמלצות בדוח הביניים של הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים 

והפיננסיים הנפוצים בישראל ("ועדת שטרום" /"הוועדה").  

מהטעמים שיפורטו להלן, מתנגדת לאומי קארד לחלק מהמלצות הוועדה, אשר יש בהן 

כדי לפגוע באופן בלתי מידתי בפעילותה.   

א.  פתח דבר  

נקדים ונאמר, שאנו סבורים שאין כל הצדקה להפריד את חברות האשראי מהבנקים 

ובוודאי שאין כל הצדקה להפריד רק את חלק מהחברות. הפרדת החברות לא תגרום 

להגברת התחרות באשראי הצרכני אלא להיפך, תיגרע מהיתרונות שמפיקים הלקוחות 

מהקשר ההדוק שבין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים ותעצור את התנופה הקיימת 

בהגדלת האשראי הצרכני שניתן עצמאית על ידי חברות כרטיסי האשראי ללקוחות שאינם 

לקוחות של הבנקים שמחזיקים בהן. בנוסף מתבקשת הוועדה להתייחס ולקחת בחשבון 

  בהמלצותיה את הנקודות המפורטות להלן:

1. הוועדה התמקדה בניתוח השוק הקיים בישראל, והתעלמה ממבנה שוק כרטיסי 

האשראי לאחר הפרדתן של שתיים מחברות כרטיסי האשראי בלבד מהבנקים 

הגדולים. 

2. המלצותיה של הוועדה ייצרו בעולם שלאחר ההפרדה מהבנקים הגדולים, חוסר 

איזון ואי שוויון בין חברות כרטיסי האשראי, כפי שיפורט בהרחבה בפרק הבא, וכן 

אינן לוקחות בחשבון את החשיבות העצומה של הקשרים של לאומי קארד עם בנק 

לאומי, כשותף אסטרטגי, נגישות ללקוחות וכיו"ב.  

3. במקביל, קובעת הוועדה באופן שרירותי ובלתי מנומק, כי יש להקטין את העמלה 

הצולבת ביותר מ- 50% ובכך פוגעת במקור הכנסה והרווח עיקרי של חברות כרטיסי 

האשראי, ובנוסף, ממליצה על מעבר לסליקה יומית באופן אשר, מעבר לשינוי 

מהקצה אל הקצה של מבנה שוק כרטיסי האשראי, מטיל על לאומי קארד עלויות 

מימון עצומות נוספות (ראה בהרחבה פרקים ד' ו- ה' להלן).   

4. שילוב של המלצות הוועדה בתחומים אלה לא רק שיגרמו נזקים של ממש לחברה, 

אלא יפגעו ביכולת התחרות של לאומי קארד בשוק האשראי הצרכני בכלל, 

ובתחרות בשוק כרטיסי האשראי בפרט, לאחר ההפרדה מבנק לאומי.  
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בנוסף, גם לאחר ההפרדה נותרת אפשרות הנפקה וסליקה בלעדית בידי גורם יחיד 

של כל אחד ממותגי כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס ("Amex") ודיינרס 

("Diners"), אשר פוגעת אף היא בתחרות בשוק כרטיסי האשראי, כפי שיפורט 

בהרחבה בהמשך. פתיחת מותגים אלו לסליקה על ידי כל חברות כרטיסי האשראי 

חיונית לתחרות וכדי לאפשר ללאומי קארד להתחרות עם שאר השחקניות בשוק.  

אנו סבורים, כי ככל שהוועדה מעוניינת לבסס תחרות בשוק כרטיסי האשראי, עליה, 

בראש ובראשונה, להבטיח תנאים שוויוניים והוגנים לקיומה של תחרות כאמור.  

וביתר הרחבה:  

ב.  נחיתות מובנית של לאומי קארד מול חברות כרטיסי האשראי האחרות לאחר 

ההפרדה: 

נתח שוק ההנפקה של חברות כרטיסי האשראי הינו כדלקמן:1  .5

א.  ישראכרט - 48.3%. 

ב.    לאומי קארד – 26%. 

ג.  כ.א.ל – 25.7%. 

לאומי קארד, הינה חברה חדשה (ביחס ליתר חברות כרטיסי האשראי) שהוקמה 

לפני כ- 15 שנים בעקבות הוראה רגולטורית של הממונה על ההגבלים העסקיים, 

אשר אסרה על בנק לאומי ועל בנק דיסקונט לשלוט יחדיו בכ.א.ל.   

חברות כרטיסי האשראי האחרות פועלות בשוק פרק זמן כפול מזה של לאומי 

קארד.   

6. בהתאם לדוח הביניים, רק חברת כ.א.ל תישאר בבעלות הבנקים (דיסקונט 

והבינלאומי) לאחר יישומו של הדו"ח ובכך תהיה לאומי קארד בנחיתות מובנית אל 

מול שתי מתחרותיה העיקריות. 

7. חברת כ.א.ל, שהנה חברת כרטיסי האשראי בעלת פעילות האשראי קמעונאי נרחבת 

תהנה מהיתרונות הנובעים מהיותה תאגיד עזר בנקאי המוחזק בידי שני בנקים, ובין 

היתר: 

א.  דרישות ההון מכ.א.ל בגין הכרטיסים אשר יונפקו ללקוחות בנק דיסקונט 

והבינלאומי יהיו נמוכות יותר באופן משמעותי, לאור העובדה שמדובר 

באשראי באחריות הבנקים ולא באחריות כ.א.ל.  

ב.  מבחינת עלות גיוס ההון, חברות כרטיסי האשראי המופרדות תצטרכנה 

לגייס הון שמחירו גבוה יותר. כיום החברות שהינן בבעלות הבנקים יכולות 

לגייס הון זול יותר בשל היותן תאגידי עזר בנקאיים ועל כן בסיכון נמוך 
                                                           

 נכון למחצית הראשונה לשנת 2015. 1 
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למלווים. בהתאם להמלצות הוועדה, אפשרויות גיוס הון זול, כאמור לעיל, 

תהיה זמינה רק לחברת כ.א.ל.   

ג.  אחת מהמלצות הוועדה קובעת כי חברות כרטיסי האשראי המופרדות 

יידרשו להסכמת הלקוחות לשם שימוש במידע אשר אינו נובע מתפעול 

ההנפקה ומן הסליקה. אולם כ.א.ל תוכל להשתמש במידע ללא קבלת 

הסכמת הלקוח. אבחנה זו אינה ברורה, אולם נראה, כי היא תאפשר 

לכ.א.ל למעשה שימוש נרחב יותר במידע שברשותה לעומת חברות כרטיסי 

האשראי המופרדות.  

ד.  מסתמן, כי ההתנהלות של כ.א.ל עם הארגונים הבינלאומיים (ויזה 

ומסטרקארד)  תהיה נוחה יותר (ואף יינתנו לה הקלות מסוימות) לעומת 

ההתנהלות של לאומי קארד וישראכרט לאור העובדה כי הן אינן חברות 

בת של בנקים. ככל הנראה תיאלץ לאומי קארד לבקש להיות חברה 

במתכונת Principal Member בארגונים הבינלאומיים וייתכן ותידרש 

להעמיד ערבויות בסכומים ניכרים לטובת כל אחד מהארגונים 

הבינלאומיים.  

ה.  לכ.א.ל יש בלעדיות בהנפקת וסליקת המותג דיינרס (אשר חלקו בשוק 

הולך וגודל כפי שיפורט בפרק הבא). 

8. לחברת ישראכרט ייוותר היתרון העומד לה כיום בשל מספר נושאים מבניים 

היסטוריים בשוק:  

א.  לישראכרט יתרון לגודל והיא מחזיקה בכמעט 50% משוק ההנפקה 

בישראל (חלקה בשוק גדול כמעט פי 2 מלאומי קארד). 

ב.  לישראכרט יש הסכמי הנפקה עם כמעט כל הבנקים בישראל. הסכמים 

אלה נותנים לישראכרט יתרונות משמעותיים לעומת לאומי קארד במספר 

מישורים: ההסכמים כבר קיימים (וכך ייחסך ממנה זמן חתימה על הסכם 

מסחרי מורכב), קיים מערך הפצה מתואם ומנוסה, קיימות מערכות 

התחשבנות וכד'. 

ג.  בנוסף, לישראכרט ולבנקים איתה היא מנפיקה יש ממשק מיכוני המאפשר 

את ההנפקה המשותפת. לאומי קארד תידרש לפתח ממשקים מיכוניים עם 

כל הבנקים האלה. מניסיונה של לאומי קארד, שרק לאחרונה הצליחה 

לפתח שיתוף פעולה כזה עם בנק נוסף, מדובר בפרויקט מורכב, עתיר 

משאבים, שידרוש פיתוח אשר יימשך  מספר חודשים רב.  

ד.  לישראכרט יש בלעדיות בהנפקת וסליקת המותג Amex (אשר חלקו בשוק 

הולך וגודל כפי שיפורט בפרק הבא), בנוסף לבלעדיות שלה בהנפקת 

כרטיסי ישראכרט.  
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ג.  פתיחה של סליקת כרטיסים ממותגים דיינרס ואמריקן אקספרס לתחרות2

כפי שפורט לעיל, על מנת לצמצם את הנחיתות המובנית של לאומי קארד, יש  .9

לאפשר ללאומי קארד להתחרות בכ.א.ל ובישראכרט על ידי פתיחת התחרות 

במותגים הבלעדיים שלהם: דיינרס ואמריקן אקספרס.

10. המותגים Amex ו-  Diners מונפקים ונסלקים כיום באופן בלעדי רק על ידי

ישראכרט וכ.א.ל, בהתאמה (באמצעות חברות בת בבעלותן). 

11. התפתחות נתחי השוק במותגים אלה הינו כמפורט בטבלה להלן:

1-6/20152014  2013

Diners3.0%2.1%2.0%

Amex7.0%6.6%6.7%

קצב גידול המחזורים של מותגים אלה גדול מקצב הגידול של שאר השוק, בשל 

המאמצים הרבים של ישראכרט וכ.א.ל בנושא, שכן כפי שיפורט להלן, הבלעדיות 

נותנת להם ערך תחרותי וכספי רב. 

12. עמלות הסליקה של Amex ושל Diners, גבוהות באופן משמעותי מעמלות הסליקה

בשאר המותגים (מטעמי סודיות עסקית אנו נמנעים מלפרט את עמלות הסליקה של 

המותגים/חברות השונות, אולם על פי ניתוח הנתונים הכספיים אשר מפורסמים 

בדוחות הכספיים ועל פי הנתונים בידינו עולה כי עמלת הסליקה ב- Diners גבוהה

בכ- 30% ועמלה הסליקה ב- Amex גבוה בכ- 60% מעמלת הסליקה הממוצעת

בשאר המותגים).

,Diners -ו Amex  13. המלצת הוועדה, על פיה הורדת העמלה הצולבת לא תחול על

יוצרת עיוות חמור נוסף ותנאי פתיחה כמעט בלתי אפשריים (בוודאי ביחס ללאומי 

קארד) לתחרות כלשהי. מן הסתם, במצב הדברים האמור, כ.א.ל תגביר את הנפקת 

כרטיסי Diners ותעצים את יתרונה גם בתחום הסליקה. אותם הדברים נכונים גם

.Amex -ביחס לפעילות ישראכרט בעולם ה

 כל הנתונים המופיעים בפרק זה מקורם בהנחות וניתוחים על בסיס הדוחות הכספיים המפורסמים של החברות.  2
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14. חשוב לציין כי על פי סעיף 36יג לחוק הבנקאות (רישוי), בסמכות שר האוצר 

בהתייעצות עם המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים עסקיים, לקבוע, כי לשם 

חישוב שיעור מספר כרטיסי החיוב התקפים ו/או מחזור העסקאות בכרטיסי החיוב, 

הקובע כי מנפיק הינו "מנפיק בעל היקף פעילות רחב", המחויב לאפשר ליתר 

הסולקים לסלוק את כרטיסיו בשוק, ייחשבו כחלק מהמנפיק גם כל החברות 

בקבוצה של המנפיק (תאגידים השולטים במנפיק, תאגידים שהמנפיק הינו בעל עניין 

 Diners -ו Amex -בהם ותאגידים שמי ששולט במנפיק הוא בעל עניין בו), כך ש

תיחשבנה כ"מנפיק בעל היקף פעילות רחב" בשל השתייכותן לחברות ישראכרט 

וכ.א.ל בהתאמה.  מכאן שבפועל, בסמכות שר האוצר, בהליך פשוט יחסית, לפתוח 

 .Diners -ו Amex את התחרות בסליקה גם בכרטיסי

ד.  עמלת המנפיק  

15. הוועדה ממליצה, כי לכל המאוחר עד שנת 2018, תופחת העמלה הצולבת, כאשר 

"רמת עמלת המנפיק באירופה תשמש כאמת מידה לקביעה זו." 3  

16. קביעה זו של הוועדה ביחס לעמלה הצולבת, הינה בניגוד להסדר המחייב בין חברות 

כרטיסי האשראי בעניין זה, אשר אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים בשנת 

2012 לאחר הליך משפטי ארוך אשר הסדיר את המתודולוגיה לקביעת העמלה 

הצולבת וכן את שיעור העמלה הצולבת עד לתום שנת 2018 בהתאם ליישום 

המתודולוגיה שנקבעה ("הסדר העמלה הצולבת").  

17. קביעתה של הוועדה הינה חריגה מהאופן בו קבע בית הדין להגבלים עסקיים, לאחר 

דיונים ממושכים ומעמיקים, כיצד יש לקבוע את שיעור העמלה הצולבת. על פי 

החלטת בית הדין שיעור העמלה הצולבת נקבע על בסיס תמחיר מבוסס עלויות, 

כמקובל בפיקוח מחירים. ההסדר ביחס לעמלה הצולבת נקבע בהליך של אישור 

הסדר כובל בפני בית הדין להגבלים עסקיים. במסגרת ההליך שנוהל בפני בית הדין 

להגבלים עסקיים (בעקבותיו אושר הסדר העמלה הצולבת), מינה בית הדין מומחה 

על מנת שייקבע מהי העמלה הצולבת הראויה בהתאם למתודולוגיה שקבע בית 

הדין. על פי החלטת בית הדין, עבודת המומחה חולקה לשניים: ראשית, קביעת אופן 

יישום המתודולוגיה שנקבעה על ידי בית הדין לקביעתה של העמלה הצולבת, 

בהתבסס על עלויות לחברות כרטיסי האשראי הקשורות לעמלה הצולבת, ולאחר 

מכן, יישום המתודולוגיה על פי הנתונים הכספיים של חברות כרטיסי האשראי. 

                                                           

 (credit ו-  3  פרק א' לפירוט המלצות דוח הביניים, עמ' 29. כידוע, העמלה הצולבת בארץ הינה 0.7% לעסקות אשראי (

0.3% לעסקות חיוב מיידי (debit), בעוד העמלה הצולבת באירופה לעסקות אשראי הינה 0.3% ולעסקות בחיוב מיידי 

היא 0.2%.   
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18. מן הראוי, שהמלצת הוועדה תהיה בהתאם למתודולוגיה שאושרה על ידי בית הדין 

להגבלים עסקיים ולא תסתפק באמירה הכללית ש"רמת עמלת המנפיק באירופה 

תשמש כאמת מידה לקביעה זו" ללא כל הצדקה כלכלית, ניתוח של השוק בישראל 

ביחס לשוק באירופה וההשלכה של קביעה זו על שוק כרטיסי האשראי בישראל 

והתעלמות מוחלטת מהחלטה ברורה של בית הדין להגבלים עסקיים.  

המשמעות של הפחתת העמלה הצולבת, הינה קיטון ברווח של יותר כ- 900 מיליון ₪ 

לחברות כרטיסי האשראי.   

שינוי דרמטי כל כך של העמלה הצולבת פירושו הינו שינוי המודל העסקי הקיים 

בעולם כרטיסי אשראי. שינוי כזה יכול להוביל למספר תרחישים, כאשר הסביר 

ביותר הוא מעבר של חברות כרטיסי האשראי למכירה אגרסיבית ויקרה של אשראי 

צרכני כמקור הכנסה חלופי לעמלה הצולבת. עובדה זו, יחד עם ההמלצה למעבר 

לסליקה יומית במקום סליקה חודשית, תוביל את ענף כרטיסי האשראי לתרבות של 

"קרדיט- דביט" כמפורט בפרק הבא. 

19. בנוסף להמלצת הוועדה ביחס לרמת העמלה הצולבת, מפנה דוח הביניים, לסעיף 37 

להצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (להלן "הצעת החוק") לפיו 

הסמכות לקביעת העמלה הצולבת (בכרטיסי חיוב מיידי, דביט, ובכרטיסי חיוב 

נדחה, קרדיט) תהיה סמכותו של הממונה על ההגבלים העסקיים.4  

מהטעמים שיפורטו להלן לאומי קארד מתנגדת לאמור בהקשר למתן סמכות 

בלעדית לממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע את גובה העמלה הצולבת, ולתהליך 

אשר נקבע לאופן השימוש בסמכותו.  

אנו סבורים שראוי שבנושא כה מהותי לא תהיה הסמכות נתונה לגורם יחיד 

(מקצועי ככל שיהיה): 

א.  מדובר בסמכות חריגה בהיבט של חוק ההגבלים העסקיים, אשר לא נועד 

להוות מסגרת לפיקוח על מחירים. זו סמכות אשר אינה נתונה לממונה על 

ההגבלים העסקיים בכל תחום אחר במשק, אשר במסגרת חוק ההגבלים 

העסקיים מסדיר פעילויות והתנהגויות אנטי-תחרותיות אשר אינן 

ספציפיות לענף או לתחום מסוים.  

ב.  סמכות המוקנית לגורם יחיד כסמכות בלעדית חסרה איזונים ובלמים 

ראויים, על אחת כמה וכמה בקביעת מחירים, אשר הינה כה חשובה 

מבחינת השלכותיה. אנו סבורים, כי בנושא זה (כמו בתחומים אחרים בהם 

                                                             
 ראה הערת שוליים מס' 2 לדוח הביניים. 4 



 10מתוך  7עמוד                                                                                                               

הוחל מנגנון פיקוח על מחירים) תהיה חובת היוועצות עם מספר גורמים 

פיקוחיים שונים המייצגים אינטרסים שונים.5  

בנוסף, הצעת החוק קובעת במפורש שבנסיבות מסוימות יכול הממונה על ההגבלים  .20

העסקיים שלא לפרסם את הנמקתו לעניין אופן קביעת העמלה הצולבת. לא ייתכן 

שבהחלטה כה מהותית בעלת השלכות ניכרות הן על חברות כרטיסי האשראי והן על 

שוק כרטיסי האשראי בישראל, יישמרו חסויים הנימוקים בבסיס הקביעה.  

21. כפי שצוין לעיל, קביעתה של העמלה הצולבת ראוי ותתבצע על פי המתודולוגיה 

שנקבעה על ידי בית הדין, המבוססת על העלויות של חברות כרטיסי האשראי בקשר 

עם העמלה הצולבת. חישוב העמלה הצולבת, הינו מורכב וחייב להיות שקוף, לכל 

הפחות בפני חברות כרטיסי האשראי המושפעות באופן ישיר מן ההחלטה.  

כמו כן, היעדר נימוק החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים, פוגע ביכולת 

הערעור והבקרה על אופן קביעת העמלה הצולבת ולמעשה הופך את החלטתו של 

הממונה להחלטה סופית ובלתי ניתנת להשגה, בניגוד לעקרונות מנהל תקין. 

22. ולבסוף, קביעת שיעורה של העמלה הצולבת לא תחול ביחס לכרטיסי אמריקן 

אקספרס ודיינרס, אשר נסלקים באופן בלעדי על ידי ישראכרט וכ.א.ל בהתאמה, 

כפי שפורט בהרחבה לעיל.  

ה.  מעבר מסליקה חודשית לסליקה יומית 

כיום, זיכוי הסולק על ידי המנפיק מתבצע אחת לחודש (ב- 2 לכל חודש) בגין  .23

העסקאות שבוצעו בחודש הקודם, והסולק מזכה את בית העסק בהתאם למסלול 

הזיכוי שלו. לדוגמא, לקוח ביצע עסקה ב- 5.1. הוא יחויב על ידי המנפיק כבר ב-  

10.1 (אם הוא מחויב ב- 10 לחודש). המנפיק יעביר את סכום העסקה לסולק ב- 2.2 

והסולק יזכה את בית העסק ב- 2.2 (בהתאם למסלול הזיכוי של בית העסק), כך 

שבית העסק נושא בעלות ימי האשראי למחזיק הכרטיס.   

במעבר לסליקה יומית, על פי הדוגמא לעיל, המנפיק יעביר את סכום העסקה לסולק 

כבר ב- 6.1 והוא זה שיישא בעלות ימי האשראי ללקוח.     

המעבר הנ"ל לסליקה יומית מהווה לא פחות ממהפכה בשוק כרטיסי האשראי 

בישראל.  

                                                             
 ראה לעניין זה: חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו- 1996, הקובע את ההסדר הכללי לקביעת 5

מחירים בישראל ועל פיו המחיר ייקבע על ידי שני שרים. בנוסף, גם בחקיקה פרטנית בנוגע לפיקוח על המחירים 
נתונה הסמכות בידי מספר גורמים, ולדוגמא: חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 מגדיר רשות לשירותים ציבוריים 
וחשמל שתהיה מורכבת מחמישה נציגים מכל מיני תחומים; חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 המקנה סמכות 
למועצת הרשות שתהיה מורכבת משמונה חברים; פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981 הקובע סמכות 
משותפת לשר האוצר ושר הבריאות; חוק הדואר, תשמ"ו- 1986 המחייב את שר התקשורת לקבל את אישור שר 

האוצר לקביעת המחיר; חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב- 2002 המקים מועצה של חמישה חברים.  



                                                                                                                 
 10מתוך  8עמוד                                                                                                               

24. כיום, עם הנפקתם של כרטיסי חיוב מיידי (דביט) במדינת ישראל, מתאפשר לבית 

העסק לבצע שלושה סוגי עסקאות: (א) עסקת דביט – המאפשרת חיוב מיידי של 

Deferred ) מחזיק הכרטיס וזיכוי כמעט מיידי של בית העסק; (ב) עסקת חיוב נדחה

Debit) ללא ריבית – אשר מאפשרת חיוב נדחה של מחזיק הכרטיס, לרבות במספר 

רב של תשלומים. בעסקאות אלה נהנים מחזיקי הכרטיס מ-  17 ימי אשראי חינם 

(בממוצע) בעסקאות בתשלום אחד ובאשראי ארוך יותר בעסקאות תשלומים; (ג) 

עסקת אשראי (revolving) – בה הלקוח משלם ריבית על דחיית החיוב מיום ביצוע 

העסקה (ולא מיום החיוב החודשי שלו).  

25. ב- eco system הישראלי הקיים היום, עיקר כרטיסי האשראי בשוק מבצעים 

עסקות חיוב נדחה, ורק מיעוט מהמחזור מבוצע בעסקות בכרטיסי אשראי 

 (deferred debit) או בכרטיס חיוב מיידי. כרטיסי החיוב הנדחה (revolving)

נפוצים בישראל, תוך שביעות רצון גדולה מצידם של מחזיקי הכרטיס (שבדר"כ 

מחויבים, על פי בחירתם, בסמוך למועד שחשבונם מזוכה במשכורתם) וגם מצידם 

של בתי העסק, אשר מוצר זה ביחד עם מוצר האשראי המשלים של ביצוע עסקאות 

תשלומים של יותר מתשלום אחד, משמש להם כלי מכירתי נפוץ.  

נציין, כי המצב בישראל שונה ממרבית מדינות העולם בהם הכרטיסים אינם 

כרטיסי חיוב נדחה וכן אין למחזיקי הכרטיס אפשרות לבצע עסקאות תשלומים. 

במדינות אלה, התפתחו מוצרים אחרים כגון כרטיס חיוב מיידי וכרטיסי אשראי 

  .(revolving)

26. המשמעות של מעבר לסליקה יומית הינה גידול בימי האשראי ועלויות המימון של 

המנפיקים (במקום בתי העסק), אשר יידרשו להעביר את סכומי החיוב לסולק 

באופן יומי בעוד שחיוב הלקוח, בכרטיסי חיוב נדחה (כרטיסי האשראי הנפוצים 

כיום) יתבצע אחת לחודש (בדרך כלל ב- 2, ב- 10 או ב- 15 לחודש).  

לאומי קארד מעריכה כי עלויות המימון הנוספות למנפיקים שייגרמו עקב המעבר 

לסליקה יומית יגדלו בעשרות אחוזים, ועל פי תחזיות הריבית לשנת 2018 יגיעו לכ-  

100 מיליון ₪.  

כמו כן, חשוב לזכור כי עלויות גיוס אלה יכולות לגדול אף יותר, בהינתן שינוי באופן 

גיוס המקורות של חברות כרטיסי האשראי (לרבות לאור ההפרדה מהבנקים) או 

בגלל שינוי בתנאי השוק. מדובר בעלויות מימון חדשות אשר הוספתן למבנה 

ההוצאות הקיים של חברות כרטיסי האשראי משנה לגמרי את ה- eco system של 

עולם התשלומים ותשנה את צורת העבודה בשוק כפי שיפורט להלן.   
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27. מהלך דרסטי זה ישנה את מבנה שוק כרטיסי האשראי בישראל, ובכל אחד 

מהתרחישים האפשריים יפגעו מחזיקי הכרטיס ובתי העסק כאחד.  

28. סביר להניח, כי בשל עלויות המימון הגבוהות, חברות כרטיסי האשראי לא יוכלו 

להנפיק עוד כרטיסי חיוב נדחה (הנפוצים ביותר בשוק כיום), והשוק יעבור למודל 

של "קרדיט -דביט", קרי חלוקה של השוק לכרטיסי חיוב מיידי (debit) וכרטיסי 

אשראי (revolving), בדומה למדינות בהם כרטיסי חיוב נדחה אינם נפוצים.   

29. בתרחיש זה, משקי הבית אשר רגילים ליהנות מאשראי ללא תשלום במשך 17 ימים 

בממוצע בכל חודש (בכרטיסי החיוב הנדחה), יחויבו מדי יום על העסקות שביצעו 

בכרטיסי החיוב המיידי שלהם. משפחה, שהיתה רגילה לרכוש את קניותיה 

החודשיות ברשתות המזון במהלך החודש ולהיות מחויבות רק בחודש הבא, תחויב 

מיידית (וייתכן ותכנס לריבית חריגה בחשבון העו"ש שלה, וזאת במקרה בו קיימת 

מסגרת אשראי לניצול. במקרה הפחות טוב, שרלבנטי לחלק נרחב ממשקי הבית 

בישראל, לא תהיה מסגרת לניצול שכן משקי הבית התרגלו לנהל את התקציב 

המשפחתי כך שהאשראי שניתן חינם באמצעות כרטיס האשראי, 17 יום בממוצע, 

מהווה מסגרת נוספת לניצול במהלך החודש, עד להפקת המשכורת החודשית. ואכן, 

הניסיון מלמד שמועד חיוב חשבון הבנק שמבקש הלקוח עבור כרטיס האשראי שלו 

הינו לפי מועד קבלת המשכורת החודשית).  

כך שאחת מהמטרות המרכזיות של הוועדה לא תתממש: במקום אשראי צרכני זול 

יותר, ישלמו הצרכנים ריבית (בכרטיסי האשראי שברשותם או על החריגה ממסגרת 

העו"ש בחשבון הבנק שלהם) וחלקם אף יגדיל את ניצול האשראי שלהם בניגוד 

לעבר. 

30. השינוי המתואר לעיל מתאר רק חלק מהשינויים שייגרמו למשקי הבית בשל המעבר 

לשוק של חיוב מיידי, שכן בכרטיס חיוב מיידי לא ניתן לבצע עסקות תשלומים 

(אשר מהוות כ- 25% ממחזור העסקות בארץ). כידוע, עסקות תשלומים הן מקור 

אשראי חינם נוסף שקיים למשקי הבית בעזרת כרטיס החיוב הנדחה. עם המעבר 

לשוק של חיוב מיידי, לא יהיה מקור אשראי זה זמין עבור מחזיקי הכרטיס. במישור 

של בתי העסק, ביטול כרטיסי החיוב הנדחה, משמעו פגיעה בכלי מכירתי חשוב 

הזמין כיום לבתי העסק ואשר נפוץ בקרב מחזיקי הכרטיס. מוצר זה מאפשר לבתי 

העסק להגדיל את מחזור המכירות שלהם (גם, אך לא רק, בשל עסקאות 

התשלומים). מוצר זה מהווה אמצעי שיווק ומכירה שאין לו תחליף וביטולו עלול 

להוביל לחזרה למצב שבו בתי העסק גובים מלקוחותיהם שיקים דחויים במקום 

עסקאות בכרטיסי חיוב נדחה, וליצור קשיים ביחס לביצוע עסקאות בסכומים 

גבוהים (כדוגמת מוצרי חשמל, תיירות, רהיטים).  



                                                                                                                 
 10מתוך  10עמוד                                                                                                               

31. על אף שבתי העסק הם אלה שנושאים בעלות ימי האשראי ללקוחות  (בין בעסקאות 

תשלומים ובין בביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב נדחה), אין כמעט אף בית עסק 

שבוחר לתמחר בצורה שונה את מוצריו כאשר הלקוח משלם במזומן, או באמצעות 

כרטיס אשראי. אין מקום להניח שהדבר ישתנה בשל המעבר לסליקה יומית.  

32. קיים תרחיש נוסף, על פיו בעקבות המעבר לסליקה יומית ועל אף שינוי מבנה 

העלויות של המנפיקים והגדלת הוצאות המימון שלהם באופן דרסטי, ישיתו 

המנפיקים את העלויות הנוספות שלהם על הצרכנים.   

ו.  לסיכום 

33. כפי שפורט בהרחבה לעיל, אנו סבורים, כי אין מקום להפרדת חברות כרטיסי 

האשראי מהבנקים לחלופין, המלצות הוועדה צריכות להיות "צופות פני עתיד", תוך 

ניתוח ובחינה של השוק ביום שלאחר ההפרדה של חברות כרטיסי האשראי 

מהבנקים (ככל שהמלצה זו תתקבל).   

בחינה זו, וההמלצות שתינתנה בעקבותיה, צריכות להבטיח תנאי תחרות הוגנים בין 

חברות כרטיסי האשראי ולאפשר ללאומי קארד תנאי פתיחה שווים ביחס 

למתחרים בשוק.   

34. המלצות הוועדה צריכות להבטיח, כי לא תימצא לאומי קארד בנחיתות מובנית 

ביחס למתחרותיה והן להבטיח, כי לא תהיה בלעדיות בתחום ההנפקה והסליקה של 

מותגי כרטיסי אשראי מסוימים.   

במקביל, צריכות המלצות הוועדה להבטיח, כי לא יבוצעו שינויים דרסטיים 

במתכונת פעילותן של חברות כרטיסי האשראי. בפרט אין להקטין את שיעורה של 

העמלה הצולבת ביותר מ-  50% (באופן הסותר את ההחלטות השיפוטיות בדבר 

אופן קביעת העמלה הצולבת), כך שההכנסות והרווחים של חברות כרטיסי האשראי 

ייפגעו, ללא כל הצדקה כלכלית, והן מעבר לסליקה יומית המטיל על המנפיקים 

עלויות מימון גבוהות נוספות, תוך נטרול מקור גיוס הון זול וזמין לחברות כרטיסי 

האשראי המופרדות.   

35.  בנוסף, והיה אם המלצותיה של הוועדה תתקבלנה בניגוד לעמדתנו לעיל, אנו 

סבורים שיש ליצור לוח זמנים הדרגתי ליישום המלצות הוועדה. בפרט לאור הצורך 

לבצע שינויים מבניים משמעותיים בפעילותן של חברות כרטיסי האשראי המופרדות 

ובסמוך לכך ביצוע שינויים יסודיים במתכונת הפעילות של חברות כרטיסי 

האשראי.  




