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תגובת שבא ומסב למסקנות הביניים של ועדת שטרום – הוועדה להגברת התחרות בשירותים 

בנקאיים ופיננסים נפוצים 

בפתח דברנו, אנו מברכים את הוועדה המכובדת על פרסום מסקנותיה, תוך הרגשת שותפות מלאה לחזונה של 

הוועדה לקידום תחרות בשוק הבנקאות והפיננסים בישראל, יצירת מצע רך לכניסתם של שחקנים חדשים לשוק 

והבאת בשורה לצרכן הישראלי. 

על אף האמור, חשוב לציין שישנו מרחק עצום בין המסקנות לבין הבשורה האמיתית, ויש לבחון כל צעד בעיני 

הצרכן, לא רק מנקודת מבט אחת אלא מהיבטים רבים, ביניהם: מחיר, שירותיות, נגישות, זמינות השירותים, 

יציבות השחקנים, השקעות שנעשו, הבטחות מצד הרגולטורים לשחקנים הקיימים, אמינות מערכות בשגרה 

ובחירום והחשוב ביותר שימוש בידע העצום והרב שנרכש אצל חלק מן הגורמים במהלך השנים. 

כפי שציינו, חזונה של הוועדה הכרחי וחשוב ביותר לאור בעיות רבות שקיימות במערכת הבנקאית. עם זאת, אנו 

סבורים שישנן כמה בעיות מרכזיות העולות ממסקנות הביניים שמהוות חסמים משמעותיים בדרך להגשמת חזונה 

של הוועדה. 

שב"א ומס"ב הינם גורם המאפשר את הקישוריות בין הגופים השונים בתחום הפיננסי ולהן ניסיון רב שנים 

ומערכות מתקדמות לשם כך. לאורך השנים, שב"א ומס"ב ידעו להתנהל לצד הקדמה ולהוות גורם המעודד 

תחרות ויציבות לענף כולו, לבתי העסק ולצרכן הסופי. כל זאת לא היה קורה ללא צורת התפקוד היעילה 

והמשולבת  של החברות. 

במסמך זה נציג בתמציתיות ובענייניות את נקודת מבטן של שב"א ומס"ב. 

רקע כללי על החברות: 

כיום, שב"א ומס"ב פועלות במתכונת משולבת, מתוך הבנה שזוהי הדרך להגשמת החזון וליצירת יתרונות בשוק 

מורכב כפי הקיים בישראל. לשתי החברות תשתיות משותפות בתחומי המחשוב והתקשורת )חיבוריות למאות 

אלפי בתי עסק(, אבטחת המידע והסייבר, פיתוח התוכנה וההמשכיות העסקית.  

היתרונות המובנים הנובעים ממבנה זה, הם אלו הנותנים לחברות את היציבות והאמינות הנדרשות וההכרחיות 

למתן השירותים. כמו גם את היכולת לעמוד בכל תנאי הרגולציה ובמחיר נמוך שממנו נהנה גם הצרכן הסופי. 

הפרדתן במצבן היום, תביא לחוסר יציבות, טלטול המערכת הבנקאית כולה ופגיעה בשירות הניתן לכלל הציבור. 

מדובר בחברות קטנות אשר באם יפעלו בנפרד תפגע דרסטית יכולתן לתפקד, לפגיעה בשרידותן ובעלות השירותים 

שהן מספקות. דבר זה יפגע ביציבות, בזמינות ובאמינות ויערער את  כלל הענף.  

שב"א

חברת שירותי בנק אוטומטים  - חברת שירותים משותפת המוחזקת בידי ארבעה בנקים: בנק הפועלים,  בנק 

לאומי, בנק דיסקונט  והבנק הבינלאומי .

שב"א מתפעלת בין היתר שתי מערכות חיוניות לביצוע פעולות בנקאיות ועסקאות בכרטיסי חיוב: 

 מערכת למיתוג ועיבוד עסקאות בכרטיסי אשראי – מערכת לאישור עסקאות המתבצעות בכרטיסי 

אשראי, איסוף העסקאות וביצוע ההתחשבנות בין המנפיקים והסולקים. המערכת מעודדת תחרות בין 



 

חברות כרטיסי האשראי בכך שהיא מאפשרת מעבר בתי עסק בין חברות סולקות באופן מיידי, ללא עלות 

וללא צורך בהחלפת ציוד. בנוסף המערכת מאפשרת לבתי העסק לעבוד עם כמה חברות סולקות באותו 

מכשור. תכונות אלו מציבות את ישראל בחזית השימוש המתקדם במערכות מסוג זה בעולם.  

 מתג ה- ATM – מערכת מיתוג המאפשרת לאזרחים למשוך במכשירי ATM של כל הבנקים.  

מס"ב 

חברת מרכז סליקה בנקאי - חברה המוחזקת בידי חמשה בנקים: בנק הפועלים,  בנק לאומי, בנק דיסקונט, הבנק 

הבינלאומי ובנק המזרחי. 

מס"ב מתפעלת מערכות המאפשרות סליקה של חיובים על פי הרשאה וזיכויים המועברים בין בנקים ולקוחותיהם, 

ובכך מאפשרת העברת כספים ומידע בין הבנקים, ובכלל זה העברה של משכורות ממעסיקים, שירותי העברת 

חיובים על פי הרשאה ועוד.  

הסתייגויות: 

מסקנת הוועדה: "שבא – מבנה הבעלות של מערכת אשראית ישתנה, כך שכל מוסד רלוונטי )לרבות חברות 

כרטיסי אשראי המופרדות( יוכל להיות בעל מניות בחברה באופן שיבטיח ייצוג ראוי לסוגים שונים של מוסדות 

פיננסיים שיעשו שימוש במערכת וימנע פגיעה בהם, ובפרט במנפיקים וסולקים חוץ בנקאיים. במסגרת שינוי 

מבנה הבעלות יופרדו תשתיות מערכת ה-ATM, אשראית ומס"ב, אולם ההפרדה, כאמור לא תהיה תנאי לשינוי 

הבעלות כמפורט לעיל. במקביל ישקול בנק ישראל הקמת מתג שני, לאחר היוועצות עם ועדת היישום ושמיעת 

עמדתה". 

להלן התייחסותנו: 

1. הפרדת מס"ב ושב"א כמוה כפגיעה חמורה בענף כולו. מערכות שב"א ומערכות מס"ב עושות כאמור 

שימוש בתשתיות משותפות של חומרה, תוכנה ורכיבי תקשורת. בנוסף, היעילות של החברות נובעת 

מכך שאותם צוותים מטפלים במערכות המשותפות לשתי החברות.  

שב"א ומס"ב הינם הגורם העיקרי להצלחתן של רפורמות רבות כגון : "חוק ישראכרט", הכנסת 

כרטיסי דביט, מימוש תקנת בנק ישראל להקלת מעבר הלקוחות בין הבנקים, מימוש פרוייקט ה- 

EMV ועוד, אזי למה לפגוע בגורם החיובי בענף?! זה בחזקת "כל המוסיף גורע". 

המחירים של שב"א ומס"ב מאוד נמוכים )אגורות ספורות לפעולה(. הפרדת החברות תגרום לשתי 

חברות קטנות מדי שלא יוכלו לספק את השירותים הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית ויהיה 

חשש ממשי ליציבותן ולשרידותן. בנוסף הפרדת המערכות תייקר במידה משמעותית את עלויות מתן 

השירותים. חשוב לציין שלאחרונה אילץ הממונה על ההגבלים העסקיים את שב"א למכור את מכשירי 

ה-ATM שהפעילה, ובכך הקטין בעשרות אחוזים את הכנסות החברה. כל פגיעה או הפרדה נוספת 

תפגע ביציבותן של החברות.  

2. ברצוננו לציין כי הפרדה בין מערכות מיתוג ה-ATM למערכת האשראית של שב"א אינה מעשית. 

ההכנסות ממיתוג ה ATM הינן מאות אלפי שקלים בודדים לשנה. סכומים אלו  לא יספיקו להפעלת 

מתג בתשתיות מחשוב נפרדות, גם בעליית מחירים משמעותית. ההפרדה תגרום לביטול מתג ה-



ATM-ים ולמצב שהאזרחים יוכלו למשוך כספים רק במכשירי ה ATM של הבנק שלהם, פגיעה 

חמורה בפרט בתושבי הפריפריה ששם אין סניפים שונים של בנקים. 

3. לאור זאת אין כל מקום בהמלצות להפרדת החברות או תשתיותיהן, להיפך – ככל שיתמזגו החברות 

נוכל לספק שירותים אמינים, יעילים וזולים יותר לכלל הצרכנים ולהמשיך לפעול לטובת התחרות. 

דגשים נוספים צופי פני עתיד: 

1. עיקרי חזון החברות להיות מובילות בתחומי הפיתוח, תוך מציאת פתרונות מתקדמים ויצירתיים, יציבים 

וגמישים  אל מול עולם הבנקאות המשתנה, בכפיפה לרגולציה ולהתפתחויות התחרות הנדרשות לצורך 

קיום שוק  מתפתח יציב וזמין ומוגן מפני סכנות הסייבר. 

2. המודל העסקי של החברות בנוי על קביעת רף מחיר נמוך, לטובת כלל המערכת ובעיקר הצרכן הסופי 

שלרוב סובל מעליית מחירים.  

3. החברות שמות דגש גדול על ההמשכיות העסקית )בפועל מספקות 100% זמינות(, החיונית למערכת 

הפיננסית ולכלל המשק. לכן לנגד עיניהן של החברות עקרונות יסוד שלהלן: העמידות, הזמינות, היציבות 

והמענה בכל עת- בשגרה ובחירום, תוך שמירה על המידע ברמת האבטחה הגבוהה ביותר. 

4. לעניות דעתנו רפורמות רבות "שפכו את התינוק עם המים", אך ורק משום שלא ידעו להעצים יתרונות 

מובנים, כאשר חוסר העצמתם ופגיעה בהם הביאו להכשלת הרפורמות. חבל שהמדינה תחזור על כך 

במקרה של חברות המקדמות את השירותים הפיננסיים, מעודדות תחרות וגובות מחירים נמוכים.   




