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לכבוד 

הוועדה להגברת התחרותיות בבנקים,

הנידון: המלצה להקמת שתי לשכות מיחשוב ותקשורת בנקאיות שתתמוכנה 
 באמצעות מיקוד חוץ בלפחות ארבעה בנקים חדשים וירטואלים

מסמך מעודכן זה נכתב על ידי צוות חשיבה כלכלי-חברתי הכולל אנשי היי-טק,אנשי בנקאות 

וטכנולוגיה בנקאית.הצוות שם לו למטרה לתרום לשיח ולפעילות לעידוד תחרות בבנקאות מתוך 

הכרה שזהו אחד המפתחות הכלכליים-חברתיים המרכזיים לקידום צמיחה כלכלית בדרך למדינה 

צודקת ושיוויונית יותר. 

הרכב הצוות מאפשר לשלב בין הבנה של המערכת הבנקאית,הטכנולוגיה הנדרשת לה והפערים 

בינה לבין הצרכים של לקוחות פרטיים ועסקים קטנים וחשיבה על כיצד ניתן  לעשות דברים 

אחרת,מהר, זול ויעיל.צוות החשיבה מעוניין להופיע ולהביע את עמדתו בפני הוועדה.המסמך 

מהווה נייר ראשוני בלבד ואינו מתיימר להיות נייר עמדה מלא ומפורט. 

מטרות המסמך

1. להסביר בקצרה מדוע מערכת המיחשוב הבנקאית מהווה חסם כניסה משמעותי לבנקים 
מתחרים חדשים;

2. להציג מעט ממה שקיים בעולם וכיצד ניתן לטפל בחסם זה במהירות ובעלויות נמוכות 

בישראל;  

3. להמחיש מדוע לא ניתן להציע שירותי אירוח מתחרים על התשתית המיחשובית בבנקים 

הקיימים באופן שלא יפגע בתחרות;

4. להציע מודל תפעולי וכלכלי סכמטי,לשתי לשכות מיחשוב ותקשורת   שתתמוכנה 

במיקור חוץ במספר בנקים חדשים. 

5. להציע את אופן המימוש להקמת שתי לשכות מיחשוב ותקשורת שתתמוכנה בלפחות 
ארבעה בנקים חדשים שיפעלו בדומה למודל המפעילים הוירטואלים בסלולר.

פתיח:מקורות אי היעילות הבנקאית

מדד היעילות הבנקאית מודד את סך ההוצאות ביחס להכנסות.בעולם בנקים גדולים מאוד 

ויעילים דוגמת WELLS FARGO מגיעים לכ 55%ובנקים קטנים מגיעים למדדי יעילות גבוהים 

יותר.בישראל מדד היעילות הבנקאית גבוה מ 60%,משמע הבנקים הישראלים יקרים מאוד 

http://www.fool.com/investing/dividends-income/2006/12/14/bank-לתפעול.)

   , efficiency-measure-with-care.aspx

http://seekingalpha.com/article/2212303-is-wells-fargo-the-most-efficient-

 bank  ) 

בנק הינו מפעל שחומר הגלם שלו הינו כסף וקוו היצור של הבנק הוא מערכת המיחשוב.מפעל 

המשתמש בקווי יצור מיושנים ושיטות עבודה מיושנות יקר לתפעול ואינו יכול להתחרות 
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בהצלחה מבלי להשית על לקוחותיו עלויות עודפות.עלויות מיחשוב גבוהות בשילוב עלויות שכר 

גבוהות )בין היתר לשם תפעול מערכות המיחשוב בצורה לא יעילה(מהווים למעלה מ50%

מגורמי אי היעילות הבנקאית.מרכיבים נוספים כגון דרישות הלימות ההון,הרגולציה הנדרשת 

של בנק ישראל ועלויות תפעול הסניפים משפיעים גם הם אך במידה פחותה. 

מכאן שהורדת ה Cost Basis על ידי הקמת מערכת מחשוב ותקשורת יעילה )מחשוב +כוח אדם(

הינה תנאי הכרחי ליצירת תחרות אמיתית במערכת הבנקאות.אולם,על מנת לאפשר תחרות 

אמיתית חיוני גם להוסיף גם מנגנונים המאפשרים מעבר פשוט ונוח מבנק לבנק )ביטוח פיקדונות

+הנחיות למעבר חלק כמו בסלולר(,הקמת מאגר מידע אשראי צרכני מרכזי והקלת הרגולציה 

על הבנקים קטנים.כל אלה יחד יובילו בהכרח להגברת התחרות והוזלת העלויות וישפרו את 

הקצאת המקורות במשק,בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ומשקי הבית. 

האם המיחשוב הבנקאי מהווה חסם כניסה לשחקנים חדשים? 

חד-משמעית כן!בנק דיסקונט סיים לפני מספר שנים את הקמת מערכות המיחשוב החדשות שלו 

בעלות של למעלה ממיליארד שקל!,חברת Tata Consultancy  Serviceמקימה היום 

פלטפורמה רב בנקאית ומשכירה את שירותי הפלטפורמה לבנק יהב בעלויות משוערות של כ-

450מיליון שקל ל 10שנים.בנק אגוד משלם כ 100מיליון ש"ח בשנה לבנק לאומי עבור 

שירותי מיחשוב ,הבינלאומי המיר לפני כ 5-6שנים את המערכת שלו למערכת רב בנקאית )על 

מנת לקלוט את בנק מסד ואוצר החייל(,הפרוייקט ארך כ 3-4שנים ועלה מאות מליוני שקלים.

דרך אגב,הפער הגדול בין עלויות בנק דיסקונט לבנק יהב נובע, בין היתר, מהצורך של בנק 

דיסקונט להתאים את מערכות המיחשוב לכלל השירותים הבנקאיים ההיסטוריים שהיו קיימים 

בבנק דיסקונט מיום הקמתו. 

הקמה של מערכת מיחשוב מודרנית לבנק מלא חדש ללא היסטוריה,המעניק את מירב השירותים 

הבנקאיים הנפוצים ,עולה כ 250מליון ש"ח, תפעול המיחשוב עולה כ 40 מליון ש"ח בשנה 

ותפעול המשרד האחורי ) BACK OFFICE( עולה עוד כ 10 מליון ש"ח בשנה. תפעול המשרד 

האחורי הינו מרכז עלות שמהווה חסם כניסה נוסף עבור הבנקים החדשים מבלי לייצר להם כל 

ערך מוסף ייחודי ללקוחות או לבנקים עצמם. מעבר לכך, לתפעול מרכזי של משרד אחורי יש 

 יתרון ברור לגודל והוזלתו תשרת את לקוחות כל הבנקים החדשים.

מערכות המחשוב של הבנק מחייבות תחזוקה 24*7,מצריכות התאמת לרגולציה מקומית, 

שירותי אבטחת מידע יקרים ובנויות על תשתיות חומרה בארכיטקטורה אשר נועדה לספק רמת 

שרידות גבוהה המבטיחה  זמינות ואבטחה מתמידים.בנוסף,הצורך באבטחה של רציפות 

הטרנזקציה )משמעות הרציפות היא שתקלת מיחשוב במהלך ביצוע עסקה לא תגרום לאובדן כסף 

לבנק או ללקוחותיו(,גיבויים למערכות החשמל והמחשוב ותחזוקה שוטפת של עשרות ממשקים 

למערכות מחשוב אחרות )ממשק לרשות לניירות ערך,למס"ב,ל Swift ועוד(מייקרים מאוד את 

הפעלתה. 

הוצאה כזו,הנוספת לעלויות ההון הנדרש לשם קבלת רשיון הבנק ותפעולו עד לרווחיות,מהווה 

 חסם כניסה משמעותי בפני כל שחקן חדש.



מעבר להוצאה, הקמת פלטורמה שכזו דורשת ידע ייחודי וזמן ) 2-3 שנים( ושיתוף פעולה של 

שורה של גופים כגון בנק ישראל, רשות ניירות ערך, בורסה, מס"ב, שבא, חברות כרטיסי 

האשראי ועוד. 

המצב בעולם 

ים ( 1
(אשר במקרים רבים   רובם בנקאים קהילתי בנקים  בארה"ב קיימים למעלה מ5000

משתמשים/שוכרים תשתיות מיחשוב משותפות שאינן בבעלותם )מיקור חוץ(.שיטת פעולה זאת 

חלה גם על בנקים ישראלים שלהם פעילות בחו"ל כגון דיסקונט ניו-יורק ועוד.מודל דומהקיים 

גם באירופה.חשוב לומר שהרוב המוחלט של 5000הבנקים אינם מספקים את כל שירותי 

הבנקאות הקיימים אלא בד"כ מתמחים בתחום שירותים ספציפי )בנקאות קמעונאית,בנקאות 

השקעות,משכנתאות וכו'(. 

מערכות המיחשוב והתקשורת להשכרה עליהם מבוססים הבנקים שהוזכרו לעיל יכולים להציע 

מגוון שירותים רחב לדוגמא,בנק אחד רוצה להתמחות במתן שירותי עו"ש ופקדונות בסיסיים 

ללקוחות קטנים ומשקי בית ואחר במתן שירותי אשראי מתוחכמים,שניהם יכולים לרכוש 

שירותי מערכות מיחשוב בשכירות ללא צורך בהקמה ותפעול של מערך מיחשוב עצמאי.החיסכון 

הכספי ברור ומשמעותי ומכאן היכולת להוזיל את השירות לצרכן הסופי. 

המפתח הוא שמפעיל מערכת המיחשוב והתקשורת אינו בנק ואין לו כל אינטרס, גלוי או סמוי, 

להתחרות בלקוחות הפלטפורמה אלא מטרתו העיקרית לתת שירות איכותי בהתאם לכללי 

הרגולציה החלים בשוק בו פועל הלקוח. מפעיל שכזה שאינו בבעלות הבנקים, אינו מונע תחרות, 

מעודד כניסת שחקנים חדשים ומנסה בעקביות להציע שירותים תחרותיים נוספים. 

האם נכון להקים מערכת מחשוב חדשה או שעדיף למנף מערכות מיחשוב 

בבנקים קיימים? 

יש מספר הסתייגויות עיקריות לכך שהבנקים הקיימים יספקו שירותי מיחשוב לבנקים החדשים.

הראשונה והעיקרית הוא שקיים ניגוד ענינים מובנה בין הבנקים הקיימים לחדשים.להמחשה,

"בנק סופרמרקט A"ו"בנק התאחדות B"מעונינים לפתח שירותי ערך מוסף ייחודיים ולהתממשק 

למערכת המיחשוב של בנק הפועלים,עליה הם מתארחים.מי שבפועל יבצע את הישום ואת 

תהליך הבדיקות הטכניות הם אנשי המיחשוב של בנק הפועלים ואין כל דרך לייצר "חומות 

סיניות"אמיתיות שיגנו על הבנקים החדשים מפני מתחריהם הותיקים,שלהם יתרון תחרותי 

מובנה בשל פעילותם רבת השנים בשוק.זה לא ישים. 

אז מדוע זה עובד בסלולר?משום שבעולם הסלולר כולם מוכרים בדיוק את אותם 

המוצרים/שרותים )שיחה,SMS,גלישה וכו(והתחרות היא על התמחור,העטיפה השיווקית 

ושירות הלקוחות.להבדיל,בנקים מתחרים ביניהם על שירותים ומוצרים בנקאיים יחודיים,

                                                           
 1

  https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USNUMהאמריקאי - FED-עפ"י אתר ה 
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לדוגמה בנק חדש שיחליט להתמקד בבנקאות לצעירים יבנה ממשקים סלולרים וחווית משתמש 

המותאמת לצעירים ולא ירצה שהבנק המארח יעתיק את המוצרים שפיתח עוד במהלך הפיתוח. 

בנוסף,יכולתם של הבנקים הקיימים להצדיק כמעט כל מודל תמחור שהוא של השירותים שהם 

מוכרים לבנקים החדשים יתן להם למעשה את הנשק האולטימטיבי לייקר את שירותי הבנקים 

החדשים ולפגוע בתחרות.כלומר חוסר היעילות המובנה בתוך המערכת בהנקאית הקיימת יגרום 

להעמסת עלויות מיותרת על הבנקים החדשים המתארחים ולכן האחרונים עשויים להתקשות 

בהורדת מחירים.לראיה,בנק איגוד,שהינו בנק קטן יחסית,משלם כ 100מליון ש"ח בשנה לבנק 

לאומי עבור שירותי מיחשוב, לעומת עלות תפעול שנתית של כ 40מליון ש"ח לבנק קטן במסגרת 

לישכת שירות מיחשוב ותקשורת. במילים אחרות, הבנקים מתומרצים למכור את המערכות 

שלהם בעלות ממוצעת לפעולה ולא במחיר העלות השולית הפוחתת.  

ההסתייגות השנייה היא טכנולוגית ולה מספר רכיבים: 

ישנה טענה שהבנקים בישראל מפעילים פלטפורמה רב-בנקאית ולכן מסוגלים,טכנולוגית לפחות,

לארח את הפעילות של בנקים חדשים אצלם.בפועל,למרות שהפלטפורמות המשמשות כיום את 

הבנקים הגדולים תומכות במספר בנקים,במרבית המקרים מדובר ב"תפירות"יקרות למערכת 

הספציפית של הבנק ולא בפלטפורמות רב-בנקאית אמיתית וגמישה.  המצב חמור עוד יותר 

כשמגיעים לערוצים ישירים מאחר ושם התחרות עוד יותר חריפה.ומאחר והבנקים החדשים 

יסתמכו בעיקר על ערוצים ישירים אין כל דרך לאפשר לבנקים הקיימים להעניק להם שירותי 

מיחשוב.  

מערכות המחשוב הבנקאיות הקיימות מיושנות מאוד,מוגבלות טכנולוגית )legacy systems(

ויקרות לתפעול ותחזוקה.בנוסף,הבנקים מעסיקים כוח אדם יקר מאוד,עובדי הבנקים מוגנים על 

ידי וועדים חזקים.לראיה,כשבנק יהב עבר מקבוצת פועלים לקבוצת מזרחי הסתבר שנכון יותר,

זול יותר ומהיר יותר להקים מערך מיחשוב עצמאי ולשכור שירותי מיחשוב עבור בנק יהב 

מחברת TCS מאשר לצרף אותו לתשתית המיחשוב הקיימת של בנק מזרחי.במחיר הדומה  לעלות 

התפעול השנתית אותה גבה בנק הפועלים מבנק יהב קיבל הבנק גם מערכת מיחשוב וגם עלות 

תפעול לעשר שנים.דוגמא זו ממחישה עד כמה לא יעילים מערכי המיחשוב של הבנקים הקיימים. 

מערכות מודרניות מאפשרת גמישות תפעולית דהיינו,היה ו"בנק רמי לוי"ירצה להעניק רק 

שירותי עו"ש ניתן יהיה למכור לו רק את השירותים הללו בעלות שונה מעלות "בנק התאחדות 

המושבים"שרוצה גם להעניק שירותי ניהול השקעות בשוק ההון. 

המסקנה :שימוש במערכות של הבנקים הקיימים לא יוזיל את ה Cost Basis של תפעול 

המיחשוב,לא יאפשר תחרות,ולא יאפשר להעניק לציבור שירותים המותאמים למאה ה 21 ולכן 

מערכות המיחשוב הקיימות בבנקים אינן מתאימות להגברת התחרות. 

לעומתם,מערכת המחשוב שמקימה TCS כיום עבור בנק יהב בנק עשויה,בהתאמות מסוימות,

להתאים.המערכת אינה בבעלות הבנק אלא בבעלות חברה עצמאית לשירותי מחשוב.למעשה 

בנק יהב הוא הבנק הראשון בישראל השוכר שירותי מחשוב ותקשורת בנקאים מחברת מחשוב 

חיצונית בדומה למודל המוצע לוועדה.  TCS וחברות דומות לה יהיו מעוניינות למכור לכמה 

שיותר בנקים שירותי מחשוב ותקשורת,.הצלחת החברות הללו תלויה כמובן ביכולתן לוודא 



שאין זליגת מידע בין השחקנים השונים,אולם מודל זה קיים כבר בעולם עם חברות ענק כדוגמת 

IFLEX ,FISERV, ואחרות המיישמות מודל זה בהצלחה רבה. 

חשוב לציין שעל מנת למנוע מצב בו חברת מיחשוב כלשהיא תהייה בעלת המונופול על מתן 

שירותי מיחשוב ותקשורת לבנקים החדשים,חיוני שהוועדה תאפשר הקמה של לפחות שתי 

לשכות מיחשוב ותקשורת בנקאיות שכאלה,או לחילופין שמערך המיחשוב יופעל על ידי גוף 

ממשלתי שאינו למטרות רווח. 

 מה אמורה לכלול מערכת המיחשוב המוצעת?

המערכת המוצעת צריכה לכלול את שכבת שירותי הבסיס של הבנקים: 

● ניהול חשבון עו"ש )הן שקל והן מט"ח(–כולל טיפול בסיסי בנושאי מסגרות אשראי,

סולמות ריבית,הוראות קבע,חיובים בהרשאה,טיפול וסליקת צ'קים וביצוע תשלומים 

שונים  

● פיקדונות ותוכניות חיסכון–מספר מוצרי פיקדון בסיסי ואפשרויות חיסכון 

● ניהול אשראים–כולל מודלים לניהול סיכון ודירוג לקוח וניהול בטחונות ועיקולים. 

● יכולת טיפול בחשבונאות, ניהול סיכונים, מיסוי ורגולציה הרלוונטיים לשוק 

הישראלי. 

● דוחות ניהוליים ורגולטוריים,ויכולת הפקת הודעות ללקוחות כחוק. 

● תמיכת לקוחות בסיסית–באמצעות פורטל וערוצים דיגיטלים )מרכז שירות בטלפון 

יקפיץ את העלויות ועשוי להיות גורם מבדל בין השחקנים השונים לכן לא חובה בהכרח 

להציע אותו כחלק מחבילת הבסיס(. 

● חיבוריות מלאה לכל הממשקים הרלוונטים לפעילותו של הבנק. 

● שירותי משרד אחורי, שירותי תפעול ושירותי סליקה. 

● פעילות בשוק ההון –אופציונאלי )גם כאן ניתן להפריד בין ני"ע ישראלים לני"ע זרים 

הנרכשים ע"י משקיעים מתוחכמים יותר(. 

  ●

 המערכת אמורה לתמוך במספר יכולות חיוניות: 

 פתיחת חשבון בנק וקבלת כרטיס אשראי )או לכל הפחות כרטיס דביט(ללא צורך 

בנוכחות פיזית של בעל החשבון בסניף גם אם אין ללקוח כל חשבון בבנק אחר. דהיינו 

צעירים או עולים חדשים – מרכיב קריטי ביותר להצלחת המהלך!!.  

 תיפעול ערוצים ישירים )טלפון,אינטרנט,סלולרי ,ATM, קיוסקי מידע ועוד(,מקסימום 

אוטומציה ומינימום עובדים; 

 אפשרות למיתוג הבנקים החדשים;  

 ממשקים למערכי המיחשוב של הבנקים החדשים, מערכים אלו דרושים על מנת שהבנק 

יוכל לפתח ולתמוך בשירתי ערך מוסף היחודיים לו, כגון אלגוריתמים ייחודיים לחישובי 

סיכונים המעניקים לבנק X יתרון תחרותי על פני בנק Y, שירותי ערך מוסף למוצרים 

חדשים, שיווק ומכירות, ממשקי משתמש, וכו' הצריכים להיות בבעלות ובתפעול 
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הבנקים החדשים שיקומו. 

 

  Software as a service -SAS  מומלץ שתמחור שירותי המיחשוב יהייה במודל

דהיינו, כל בנק יצרוך רק את השירותים להם הוא זקוק וישלם רק עבורם. תשלום 

חודשי או שנתי קבוע וידוע מראש + עלות ליחידת שימוש )אלפי טרנזקציות, לדוגמא( 

או ליחידת עוצמת מחשוב יכול להיות מודל תמחור מתאים.  

 אז על מה יתחרו הבנקים החדשים? 

על מחיר השירותים,שירות לקוחות,על שירותי ערך מוסף חדשים,חווית משתמש חדשה,רמת

שירות וזמינות,וסינרגיה בין העסק הקיים לבין הבנק החדש.למשל "בנק סופרמרקט A"יכול 

 להנפיק כרטיסי אשראי ללקוחותיו ולהעניק להם הטבות ייחודיות דוגמת כרטיס מועדון ועוד.

 

 מה יהיה היתרון היחסי של הבנקים החדשים בתחרות עם הבנקים הקיימים?

בהינתן שוועדת נתוני האשראי תבנה נכון את המכרז כך שהבנקים לא יוכלו לקנות את מידע 

האשראי הגולמי ישירות מהמאגר,אלה יצטרכו כמו הבנקים החדשים,לרכוש את שירותי דירוג 

האשראי מלשכות האשראי,אזי לבנקים החדשים יהיו היתרונות הבאים שיאפשרו להם להתבסס 

בשוק: 

 עלות בסיסית נמוכה מהעלות הבסיסית של הבנקים הקיימים. 

 יכולת להציע שירותי ערך מוסף המותאמים לקהל )צעירים, גיל זהב, למשל(,לפתח 

אותם מהר ולסגור  אותם מהר אם הם לא מוצלחים. 

  סינרגיה עם עסקים קיימים.

 התמקצעות בתחום אחד או שניים במקום להיות סופרמרקט של שירותים בנקאיים. 

מהם החסמים שחשוב לצמצם על מנת  להצליח? 

נבחין בין חסמים המונעים כניסת משקיעים וחסמים המונעים מעבר לקוחות.כדי לקיים תחרות 

ממשית בין הבנקים יש להתמודד עם שני סוגי החסמים. 

בין החסמים המונעים כניסת משקיעים  

 עלות הקמת מערך המחשוב והתקשורת 

 עלות תפעול מערך המיחשוב ותקשורת  

 עלות הקמה ותפעול המשרד האחורי 

 מערכת דירוג אשראי מרכזית ושיווניוית - בניית מאגר מידע אשראי מרכזי הינו מרכיב 

קריטי על מנת לאפשר לבנקים החדשים להתחרות בהצלחה במתן אשראי. חשוב לשים 

לב שהיה והבנקים הקיימים יוכלו לרכוש מידע גולמי ישירות מהמאגרים, ולא יחויבו 
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לרכוש את דירוג האשראי מלשכות האשראי המרכזית, יהנו בנקים הקיימים מיתרון 

תחרותי נוסף מובהק, שיקשה על הבנקים החדשים במתן אשראי תחרותי. 

  היעדר ביטוח פיקדונות 

 

 דרישות הלימות הון ודרישות הון שאינן תואמות את נפח הפעילות של הבנק החדש 

שיהייה בהגדרה קטן יחסית 

 

 רגולציה המותאמת לסביבה עם מעט בנקים גדולים. 

 

בין החסמים המונעים מעבר לקוחות אנו מונים את  

 היעדר האמון בבנק קטן )לכן צריך ביטוח פקדונות(, 

 עלות אשראי גבוהה בשל היעדר דירוג אשראי שקוף ואחיד)לכן נדרשת מערכת 

דירוג אשראי מרכזית(,  

 חוסר יכולת לפתוח חשבון בנק ולקבל כרטיס אשראי ללא נוכחות פיזית בבנקגם 

למי שאין לו חשבון בבנקים אחרים)לכן נדרש שינוי ברגולציה של בנק ישראל(, 

  היצע שירותים שאינו מתאים לצרכי השוק וחוויית שירות לא עדכנית,גם בבנקים 

הקטנים. 

בנוסף, על בנק ישראל לאפשר לבנקים לחלוק מערכת מיחשוב פיזית משותפת המופעלת על ידי 

גוף מיחשוב שאינו מוסד פיננסי.AMAZON SALESFORCE ואחרים הוכיחו כבר מעל לעשור 

שניתן להפעיל מערכת מיחשוב פיזית אחת ולשתף אותה בין מתחרים ללא כל חשש, ובלבד 

שמפעיל המערכת אינו מתחרה בעצמו. מדובר בעיקרון חשוב לקידום תחרות בשווקים הדוגל 

 בהפרדה בין תשתית לתוכן על מנת להנמיך את חסמי הכניסה לשחקנים חדשים.

כמו כן , מאחר וסביר להניח שלבנקים החדשים לא יהיו סניפים, הרגולטור חייב לאפשר 

לבנקים החדשים לפתוח חשבונות עו"ש ולהנפיק כרטיס אשראי ללא צורך בנוכחות פיזית 

של הלקוח בסניפי בנק החדש. ללא אישור זה לא תחל התחרות וכל המהלך יכשל! 

בנוסף חשובה בניית מידרג דרישות רגולטוריות מהבנקים על פי גודלם,כך שהבנקים הקטנים 

והגדולים לא יצטרכו לשאת באותה עלות רגולטורית.נדרש לבחון באותה מידה את מידת הפיקוח 

והמעורבות של המפקח על עסקי בעלי הבנקים הקטנים.האם זה סביר לדרוש מבנק חדש הלימות 

הון של 20%-15%  בעוד שבאנגליה הדרישה מבנק חדש היא  8%.  האם זה סביר לדרוש הון 

של 100 מיליון דולר הון ראשוני ערב הקמה )לאחר הפחתת עלויות הקמה(, בעוד שבארה"ב אין 

מינימום בכלל ובאנגליה הדרישות עומדות על כ 15 מליון דולר? 

הגנת ינוקא 

הבנקים הקיימים ילחמו בחדשים  ומאחר וריווחיהם משמעותיים גם יכולתם להתחרות תמחירית 

מאוד גבוהה.לכן חיוני להעניק לבנקים החדשים הגנות ינוקא בדומה להגבלות שחלו על בזק עם 

פתיחת שוק התקשורת לתחרות. 
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ברור שלנושא הגנות הינוקא ישנם הבטים משפטיים כלכליים ואחרים למשל האם נכון למנוע 

מהבנקים הקיימים להפעיל שירותי בנקים מתחרים לעצמם על מערך המיחשוב החדש?מה הגבול 

שבו הגנות הינוקא הופכות להיות מעין "מנגנון ענישה"כלפי הבנקים הקיימים?שאלות אלו 

ואחרות מחייבות דיון עמוק שקצרה היריעה מלנהל במסמך זה. 

להלן דוגמה למספר הגנות אפשריות: 

 הגבלה של הבנקים הקיימים בתמחור הפסדי של שירותים על מנת להתחרות בבנקים 

החדשים תוך ניצול חוסנם הפיננסי והיותם ותיקים בשוק. 

 הגבלת היכולת לשנות את תימחור השירותים הקיימים כיום או להציע שירותים מקבילים 

זולים המתחרים בשירותים המוצעים כיום על ידי אותם הבנקים. 

בנק קיים יכול בקלות להקים בנק קטן חדש דיגיטלי המשתמש בלשכת המיחשוב ובתקשרות 

החדשה המוקמת כאשר בפועל ישמש הבנק החדש כזרוע של הבנק הישן להתחרות בשוק 

החדש בנוסף לשליטתו בשוק הישן.מטרתו הלא מוצהרת של הבנק החדש, הנמצא בבעלות 

בנק קיים, תהייה להציע "מחירים טורפניים" כדי לחסל את התחרות החדשה בעודה באיבה. 

מודל תפעולי סכמטי ללשכה מרכזית לשירותי מיחשוב ותפעול בנקאיים.  

המודל המתואר להלן משמש רק על מנת לקבל מושג על מבנה וגודל העלויות ולצורך מבחני 

רגישות. הנחת העבודה שמערכת שכזאת תוכל לתמוך בלפחות ב 4  בנקים קטנים חדשים במודל 

דומה ל מפעילים וירטואלים בסלולר. 

כ 250 מליון ש"ח עלות הקמה           

כ 40 מליון ש"ח עלות תפעול מערך המיחשוב )שנתי(          

עלות תפעול משרד אחורי כ 40 איש, )שנתי( 

אופציונאלי   

כ 10 מליון ש"ח 

כ 50 מליון ש"ח החזר השקעה והוצאות מימון ) 20% שנתי(      

כ 20 מליון ש"ח רווח צפוי למפעיל )16.6% שנתי(      

כ 120 מליון ש"ח סה"כ הכנסה נדרשת )שנתית( 

מה צריכה המדינה לממן? 

בדומה לכביש 6, מאחר ובשלב הקמת לשכות המיחשוב והתקשורת  לא ברור עד כמה מהר הן 

תגענה לאיזון, צריכה המדינה להבטיח "כרית ביטחון" למקים לשכת המיחשוב והתקשורת בדמות 

הכנסה שנתית כוללת מינימאלית.על פי המודל המוצע בסעיף הקודם מדובר בנקודת איזון  של כ 

100 מליון ש"ח, ל 5 שנים ללשכה אחת. מוצע שהמדינה רק תשלים את הסכום החסר ולא תממן 

את כולו. המדינה גם יכולה לתת בונוסים לבנקים חדשים על פי הגעה לאבני דרך שיוסכמו 

מראש. במונחי עלות תועלת, אי היעילות הבנקאית נאמדת ב כ 5-10 מיליארד ש"ח בשנה ומכאן 

שהסיכון שלוקחת המדינה במתן "כרית ביטחון" בסכומים אלו הינו נמוך במיוחד.  מעבר לכך, 

חשוב לתמחר את היתרון הגלום בשיפור הקצאת המקורות במשק הן במגזר העסקים הקטנים והן 

במשקי הבית כתוצאה מהגברת התחרות בבנקאות. 
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במובן זה לשימוש בתשתית הקיימת של TCS יש יתרון מכיוון שהיא כבר התאימה את מערכות 

הליבה הבנקאית שלה לשוק הישראלי וסביר להניח שהשימוש בה יהייה זול יותר. אך כפי שצוין 

בעבר מאחר והתחרות חיונית גם בתחום לשכות המיחשוב והתקשורת אסור לייצר מונופול חדש 

בתחום המשרת האת הבנקאות.. 

מודל אפשרי אחר הינו מימון עלות תיפעול מערכות המחשוב והתקשורתל 5שנים,ל 4  בנקים 

חדשים שיקומו.במקום לממן את מקים לשכת המיחשוב והתקשורת, תסייע המדינה במימון 

עלויות הפעלת מערך המחשוב והתקשרות לבנקים החדשים שיוקמו כי זו למעשה תכלית 

הרפורמה.על מנת שזה יקרה המדינה צריכה למעשה לפעול בדרך שתיצר היצע וביקוש בו 

זמנית, להלן מודל אפשרי: 

1. לצאת במכרזים, בו זמנית, ל 4בנקים חדשים ושתי לשכות מיחשוב ותקשורת. במשך 5 

השנים הראשונות להפעלת הבנקים, תשלים המדינה לבנקים את הפער בין העלות 

השנתית לזמן ארוך לה הם מחויבים כלפי לשכת המיחשוב והתקשורת  לבין העלות 

בפועל שישלם הבנק עבור השירותים שיצרוך בפועל מהלשכה. בצורה כזו המדינה 

תתערב רק אם יוקם בפועל בנק חדש שיתחרה  בבנקים הקיימים במגוון רחב של 

שירותים."כרית הביטחון" לכל בנק חדש צריכה להיות 50-40מליון ש"ח בשנה ל 5

 שנים.

על ידי יצירת היצע וביקוש בו זמנית ניתן יהייה להתניע את התהליך ולהביאו להצלחה.  

יש צורך לערוך מבחני רגישות על מנת למצוא את האיזון בין מספר הבנקים במכרז, גודל 

 הבנק ומורכבותו וההשקעה הראשונית הנגזרת בלשכת השירות.

ניסוחים מוצעים לסעיפים הרלוונטיים בדו"ח הסופי 

סעיף ה'–"אופק והקלות למתחרים חדשים"תת סעיף "לשכת שירותי ITלמתחרים חדשים"

אמורה לכלול בנוסף לקיים את המשפטים הבאים: 

“ המדינה תממן,ל 4בנקים חדשים שיזכו במכרז,את עלות תפעול מערכות המחשוב והתקשרות,

באמצעות מתן כרית ביטחון לפעילותם למול 2 לשכות שירותי מיחשוב בנקאיים עצמאיות,למשך 

5 שנים.לשכות אלו תוקמנה על ידי 2 ספקי שירותי מיחשוב עצמאיים שאינם מוסד פיננסי.

 SAS המדינה תאפשר ללישכות השירות למכור את שירותי המחשוב והתקשרות שלהן במודל

כך שכל בנק חדש ישלם אך ורק עבור שירותי ה מחשוב ותקשרות שירכוש.עלות המימון 

השנתי,לכל אחד מארבעת הבנקים,לא תעלה על 50-40 מליון ש"ח בשנה.לשכות השירות 

המוצעות תוכלנה לספק את כל השירותים הבנקאיים הנפוצים הניתנים כיום בישראל למשקי בית 

ועסקים קטנים ויתאפשר לה להתחבר לכל הממשקים והמערכות הנחוצים לשם כך" 

סעיף ה'"אופק והקלות למתחרים חדשים"אמור לכלול תת סעיף חדש ששמו "התאמת נוהלי 

פתיחת חשבון לבנקים החדשים "ויכלול את המשפטים הבאים-"מאחר וסביר להניח שלרוב 

הבנקים החדשים  לא יהיו סניפים כלל,או שיהיו סניפים ספורים,יתאפשר ללקוחותיהםפ לפתוח 



פברואר 201610

חשבונות עו"ש ולהנפיק כרטיסי אשראי ללא צורך בהגעה פיזית של הלקוח לסניף בנק כלשהוא, 

גם אם אין לאותו לקוח עתידי חשבון בבנק כלשהוא.מדובר בצעד הכרחי על מנת שלא להפלות 

בין פלחי אוכלוסיה שונים על פי מיקומם גאוגרפי ולאפשר לבנקים החדשים לגייס לקוחות בקצב 

 מספק.למותר לציין שנהלים אלו יכללו מנגנוני פיקוח על הלבנת הון"

בכבוד רב,אודי חן,נתאי אלוש אבן,שלמה גלעד

udi.chen1@gmail.comאיש קשר אודי חן טל:054-671-2822

הערה:למען הסר ספק,אין כל קשר בין מי מחברי הצוות ובין כל אחת מהחברות והגופים 

הנזכרים במסמך זה. 




