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  מבוא . 1

במטרה לשמור על  2013שת ב החל ,")הפיקוח"  ,בבק ישראל (להלן תשלומים מערכות על הפיקוח

 הכריז ישראל בקיציבותן, יעילותן ופעילותן התקיה של מערכות תשלומים מבוקרות בישראל. 

 וםבייש והחל מבוקרות כמערכות בשוק שפועלות תשלומים מערכות כמה על השים במהלךלשם כך 

  . האלהפיקוח על מערכות 

המופעלת בידי מס"ב  מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים"מערכות אלה כוללות את 

 "מכשירי בק אוטומטיים" -מערכות "שירותים בכרטיסי חיוב" ו(מרכז סליקה בקאי), 

זמן אמת) (זיכויים והעברות ב מערכת זה"בהמופעלות בידי חברת שב"א (שירותי בק אוטומטיים), 

 .CLS )Continuous Linked Settlement(1-ומערכת ה

בהתבסס על  ,בושאים שוים מבוקרות ערכות תשלומיםלמהוראות פיקוח  פורסמובין היתר 

 ,וקודמו צעדים לשיפור יציבותן ויעילותן של המערכות ובין היתר BIS-של ה PFMI-עקרוות ה

  בקאים. -חוץביית בסיס משפטי איתן למערכות ופתיחת מערך התשלומים לותי שירותי תשלום 

 ,גבוההתפעולית  אמיותבובזמיות  באופן כלליתשלומים מבוקרות בישראל פועלות  מערכות

 היבטילבחית  שוטף באופן פועלבק ישראל . במשק רציפות תשלום עסקות ביצוע שמאפשרת

 של ויציבותן יעילותן ושיפור קידוםל ,זה בדוח שמוצגים אלהל מעבר ,וספים ויציבות יעילות

  .מבוקרות תשלומים מערכות

בין השים  מערכות התשלומים בישראל הפיקוח על שלתיאור מקיף  תתלזה ועד  ראשון דוח

 הצעדים את, תשלומים מערכות לגבי גישתואת ו הפיקוח מטרות את מציג. הדוח 2016-2019

בק  מאחריות חלק ואה הדוח פרסום .בהמשךבמסגרת הפיקוח מתוכים שו שקטוהעיקריים 

בדבר יישום הפיקוח על מערכות  לציבורגילוי  מתןל ,PFMI-ה לעקרוות בהתאם ,ישראל 

  .מבוקרותתשלומים 

 חיויהבטוח והיעיל  ותפקודןמהתשתית הפיסית במדיה  קריטיתשלומים הן חלק  מערכות

 והפיסית המויטריתיציבות ה ותחיויואף ל התשלומים מערך של והיעילות היציבות על לשמירה

 קידום שבין האיזון על בפרט לשמורו ןיעילותו ןקיימת חשיבות לשמור על יציבות לפיכך. במשק

המשבר  וכחל ,האחרוות בשים התחזק זה צורך. ןיציבות על שמירהה ביןל במערכות היעילות

 עמה הביאהשההתפתחות הטכולוגית  לאורו תשלומים מערכות בעייןהפיסי והלקחים שלמדו 

. כיסתם של השחקים החדשים תגביר את את מפת מערך התשלומים משיםש ,חדשים שחקים

התחרות בשוק התשלומים ואלו יובילו לקידום פלטפורמות תשלומים חדשות והתאמה של מערך 

  רישות המשתות של השוק.התשלומים לד

לבק לרוב תוה ש ,סמכות הפיקוח על מערכות תשלומיםל כפופותהעולם  רובבמערכות תשלומים 

 אגףב תשלומים מערכות על לפיקוח יעודית יחידה 2013 בשת הוקמההתאם לכך המרכזי. ב

   .")הפיקוחיחידת "  ,(להלן 2009 בשת ישראל בבק הוקםש תשלומים מערכות

                                                             
  להרחבה ראה נספח ד'. 1
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במסגרת ועדת  -2BISקבעו על ידי הש PFMI-ה את עקרוות 2014בובמבר אימץ בק ישראל 

CPSS-IOSCO  והחיל אותם על מערכות תשלומים "מבוקרות" ומערכות תשלומים "מבוקרות

 ,בייהםו שוים בתחומים פיסיות שוק לתשתיות סטדרטיםקובעים  אלהעקרוות  מיועדות".

. ואפקטיביותסיכוי אשראי וזילות, סיכון עסקי, גישה הוגת, גישה עקיפה, יהול כשל, יעילות 

להוביל שיטות פיקוח  ,חלק ממדייות הפיקוח על מערכות תשלומים הםאימוץ והחלת העקרוות 

יחידת הפיקוח ). Best Practicesמיטביים (לאומיים -ןביעל פי סטדרטים  בהתאם למקובל בעולם

, מערכות התשלומים עומדות בעקרוות לתשתיות השוק הפיסי (להלןשדרשת לוודא, בין היתר, 

 מאסדריםהעל חלים שקובעים גם את תחומי האחריות  PFMI-). עקרוות ה"PFMI-עקרוות ה"

  בתחום מערכות תשלומים.

מציג את המסגרת  הראשון הפרקמשי פרקים עיקריים:  ,בעולם למקובל בהתאם, מורכבדוח זה 

העיקריות התפתחויות בומתמקד בממצאים  הפרק השילביצוע פיקוח על מערכות תשלומים; 

המלצות ושיויים גם מתייחס הדוח ומציג הן שלבפיקוח על מערכות תשלומים במהלך השים 

 השוקוגע למבה שמידע  ,היתר בין, מפרטיםשמוצגים ספחים שוים  בסוף הדוחמתוכים; 

   .תוים על הפעילות בוו

                                                             
2 Bank of International Settlement 
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  בבק ישראלמערכות תשלומים הפיקוח על  . 2

  הפיקוח  תפקידי . 2.1

 של ויציבותן יעילותן את להבטיח היא תשלומיםהפיקוח על מערכות  יחידתשל  תפקידה תכלית

  באמצעות אסדרה, הערכה ובקרה, כמפורט להלן: וזאת בישראל התשלומים מערכות

  אסדרה  .2.1.1

, בדומה לפעילותם של גופי יחידת הפיקוח על מערכות תשלומיםהבסיסי והמהותי של  התפקיד

קביעת עקרוות לפעילות  ,אסדרת פעילותן של המערכות המבוקרות, דהייו ואהפיקוח אחרים, 

ליציבות וליעילות. הסטדרטים ייקבעו הן  העיין ממיןהמערכות המבוקרות בושאים שוים 

המשכיות עסקית, סיכון אשראי, סיכון זילות, סייבר, סיכון  ,כגון ,המערכות יציבותבושאי 

 ,כגון ,המערכות יעילותסליקה והן בושאי הסיכון ותשלומים התפעולי, סיכון משפטי, סופיות 

  חדשות. ו גישה פתוחה, השתתפות ישירה ועקיפה, שקיפות וגילוי לציבור

 שוים בושאים דעת גילויי, הוראות, מאסדרים כליםתבוצע תוך שימוש במגוון  האסדרה

  .לאומיים-ןהבי העקרוות על בהתבסס וזאת וסטדרטים

  :היתר בין, כוללת האסדרה

 ולחובות מפעילי המערכות המבוקרות;הבקרה  אולסמכויות הפיקוח וגעים ש חקיקה עדכוי -

 ;המפוקחות למערכות שוים בושאיםהוראות פיקוח  פרסום -

 למערכות המפוקחות; מחים קווים פרסום -

 יחולו על המערכות המפוקחות;ש המקומי לשוק לאומיים-ןבי סטדרטים התאמת -

 ועדותהפיקוח  יחידת הכך מוביל שםלקביעת מדייות הפיקוח. ל בשוק שחקים עם התייעצות - 

 .(כספומטים)  ATMעדתוו ועדת כרטיסי חיוב ,בין היתרו בתחומים שוים מייעצות שוק

    

 אסדרה הערכה

 זיהוי סיכוים

טיפול  
בסוגיות  
השעה  

 במערכות

המלצות לצמצום  
 פערים

  הערכת
  עמידותן

  של
  המערכות
  בהוראות

  פיקוח
  ועקרוות

PFMI 

מומחיות  
בושאים  
 יחודיים

המלצות  
העולות  

מממצאי  
 בקרה

 אכיפה

קביעת  , עדכוי חקיקה
,  עקרוות, כגון(מדייות 
קווים מחים , הוראות

לפעילות  , )וסטדרטים
 המערכות המבוקרות

 בקרה
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  הערכה .2.1.2

הערכת יציבותה ויעילותה של  ואה מערכות תשלומיםיחידת הפיקוח על דבך מהותי וסף בפעילות 

 במערכתזיהוי הסיכוים בפרד ובין היתר, באמצעות  מערכת. הערכה זו מבוצעת לכל המערכת

בהתאם לתוצאות  לאומיים.-ןוהעקרוות הבי אסדרההדרישות  לוכחקיימים שובחית הפערים 

 מתומפרס פעולות לצמצום פערים אלה על מערכות תשלומים יחידת הפיקוחמבצעת ההערכה, 

 בה למשתתפים לשקףכדי ו המערכתבמטרה לחזק את יציבותה ויעילותה של  ,דוחות הערכה

  .בפעילותה טמויםש הסיכוים את ממין העיין וספים ולגורמים

  בקרה .2.1.3

 ממפעיל שמתקבל המידע סמך עללרוב  יתן לבצע המערכת של ויעילותה יציבותה לבחית הערכה

 שמתקבל מידע על גם מתבססתש לאסדרה בדומה, לפעילותה שקשורים וספים ומגורמים המערכת

במקרים  התבצעל ההערכה והאסדרה אין יכולות פעולותעם זאת,  .העיין ממין מהגורמים

בחיה מעמיקה. בחיה זו לדרש  המפקחהאמור ומידע ה על בלעדית התבססות תוך ,מסוימים

 ויכולהקשורים אליהן שובגורמים  on-site)( המערכות באתר ובקרות יטורעשויה להתבסס על 

. ביצוע מבוקרותתשלומים  כותמער כמהבהושא  את מקיפהש ,רוחבית בחיהעל  גםלהתבסס 

טכולוגיות מידע המשכיות עסקית, ובמיוחד בתחומי  יחודיים בושאים התמחות מחייבהבקרה 

  . וסייבר, ממשל תאגידי ויתוח מידע

של מערכות  תןבמסגרת אסדר ,חודיייהבתחום  מדייות המלצותהבקרה תוביל לפרסום  פעולת

  .אלהבתחומים במסגרת ההערכה  ,לביצוע פעולות אכיפה ופרסום דוחות בהמשךותשלומים 

   תשלומים מערכות על אפקטיבי לפיקוח וכלים דרכים .2.1.4

 

 בקרה

 )on-site(באתר 

 דוח ממצאי בקרה

 קבלת ועיבוד מידע

 דיוים ועבודה עם גורמים 

 ממין העין

 הערכה

קבלה ועיבוד של מידע 
 לצרכי הערכה

 דוחות פיקוח תקופתיים 

 דוח הפיקוח לציבור

 )PFMI(דוח הערכה 

 דיוים עם גורמים 

 ממין העיין

 חוות דעת בושאי השעה  

 מודל להערכת סיכוים

לימוד מבקים מרכזיים  
 בעולם

 אסדרה

 פרסום הוראות פיקוח

-הטמעת עקרוות בין
 לאומיים

 שיויי חקיקה  

שיתוף פעולה עם רשויות 
 אחרות בארץ ובעולם

ועדת (ועדות מייעצות 
 )ATMועדת , כרטיסי חיוב

 יירות עמדה

 הוראות למפעילי מערכות
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   הפיקוח תיוסמכו . 2.2

 3בחוק בק ישראל שמפורטותת יובהתאם לסמכו תפועל מערכות תשלומיםיחידת הפיקוח על 

 המחירים יציבות שמירת על אמון הבק, ישראל בק לחוק בהתאם .4ובחוק מערכות תשלומים

 את להסדיר הוא מתפקידיו ואחד הסדירה ובפעילותה הפיסית המערכת של ביציבותה ותמיכה

   .ויציבותן יעילותן את להבטיח במטרה ,במשק התשלומים מערכות

בק  לגיד. תשלומים מערכותעל  והבקרה הפיקוח סמכויותקובע את  תשלומים מערכות חוק

 מערכת מבוקרת"בחוק מערכות תשלומים להכריז על מערכת תשלומים כ"הסמכות ישראל יתה 

לבק ישראל לפי חוק  שמוקותת יומפעיל המערכת לסמכו ואתמכפיפה את המערכת שפעולה  -

"מבוקרת על מערכת מבוקרת כמערכת  להכריז גםמאפשר לגיד הבק  החוקמערכות תשלומים. 

ובכך מעיק למערכת הגה על סופיות התשלומים. חוק מערכות תשלומים קובע את  "מיועדת

בבואו להכריז על מערכת  ,להתחשבבהם רשאי הגיד ששיקולים  כמהלהכרזה ומציג  םתאיה

חוק מערכות תשלומים מעיק לגיד גם את הסמכות שלציין  ראוימבוקרת מיועדת. ככמבוקרת או 

"מערכת כ או" מבוקרתמחוץ לישראל כ"מערכת כולה או חלקה מצאת שלהכריז על מערכת 

יש מערכת תשלומים שמקום מושבה מחוץ לישראל, אך היא שכלומר, גם כ ".מיועדת מבוקרת

כ"מערכת מבוקרת" או  ,בהתקיים תאים מסוימיםרשאי הגיד להכריז עליה, פועלת בישראל, 

את חובותיו של מפעיל מערכת מבוקרת  קובעכן, חוק מערכות תשלומים  כמו"מבוקרת מיועדת". כ

מערכות תשלומים קובע כלים שוים  חוק. אלה בחובותעמידה  אבק ישראל לווד תפקיד אתו

לצרכי פיקוח ובקרה,  מידעאיסוף  ,היתר ביןו תשלומים מערכותלביצוע תפקיד הפיקוח והבקרה על 

  .כספי עיצום הטלתוהגיד לתת הוראות למפעילי המערכות המבוקרות  סמכות

  

כמערכות  , CLS5-ה מערכתעל מערכת זה"ב ועל  2008פברואר  בחודשבק ישראל הכריז  גיד

כעל מערכות מבוקרות:  הבאותמערכות העל  2013יולי  חודשבו  6תשלומים מבוקרות מיועדות

בידי מס"ב; ומערכות "שירותים בכרטיסי מופעלת שמערכת "זיכויים חיובים והעברות תשלומים", 

  . 7בידי חברת שב"אמופעלות שם", יחיוב" ו"מכשירי בק אוטומטי

                                                             
3 https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=336425  
4 264893https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid= 
5 Continuous Linked Settlement.  
6p://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/LawsAndRegulations/Announcements%20Document/boi_ehtt

yelevel.pdf  
7 marchot.aspx-2013-07-17https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ 
  

חוק בק  
 ישראל

במטרה להבטיח את יעילותן  , להסדיר את מערכות התשלומים והסליקה במשק"
 "2008-ח"התשס, חוק מערכות תשלומים"לרבות בהתאם ל, ויציבותן

חוק 
מערכות 
 תשלומים

הכרזה 
לשם 
 פיקוח

חובות 
מפעיל  
 מערכת

הגדרת 
סמכות  
 פיקוח

הגת 
 סופיות

כלים ליישום  
 סמכות הפיקוח
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  לאומיים -ןבי סטדרטים ויישום אימוץ . 2.3

 פרסמו) CPSS-IOSCO( ערך ליירות הרשויות שלוהועדה הטכית של הארגון הבילאומי  BIS-ה

 Principles for( בשוק הפיסיפועלות שאת דוח העקרוות לתשתיות  2012אפריל  חודשב

Financial Market Infrastructure, ותות קובע  דוח .8)"להלן: "דוח העקרוות 24העקרועקרו 

), PSsמערכות תשלומים (חשיבות מערכתית,  עםלאומיים חדשים עבור מערכות תשלומים -ןבי

), צדדים גדיים מרכזיים SSSs), מערכות לסליקת יירות ערך (CSDמערכות להפקדת יירות ערך (

)CCPs) ומערכות למסחר (TRs .(  

 יושמוש) Core Principles( הליבה עקרוות 10 את וחיזקו הרחיבו, איחדו בו קבועיםש העקרוות

  .בעברתשלומים  מערכות על

על והחיל אותם על מערכות תשלומים "מבוקרות" ו PFMI-ה בק ישראל אימץ את עקרוות

חלק ממדייות הפיקוח על  הם. אימוץ והחלת העקרוות 9מערכות תשלומים "מבוקרות מיועדות"

לאומיים מיטביים -ןשיטות פיקוח על פי סטדרטים בי כמקובל בעולםלהוביל  ,מערכות תשלומים

)Best Practice.(  

                                                             
8 a.pdf101http://www.bis.org/publ/cpss 
9http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/LawsAndRegulations/Announcements%20Document/וץאימ

  pdfישראל.%20בק%20ידי%20על%20הפיסי%20השוק%20לתשתיות%20העקרוות20%
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 אחריות את שקובעים) Responsibilities( האחריות תחומי חמשת את מפרט העקרוות דוח

בבואם  ,)אחרות פיקוח ורשויות הפיסי השוק על המפקחים, המרכזי הבק( המפקחים הגופים

  .הפיסי השוק תשתיות על ולבקרה לפיקוח, לאסדרה הוגע בכל ליישם את העקרוות

 פרסמו ,)CPSS-IOSCO( ערך ליירות הרשויות שללאומי -ןהביועדה הטכית של הארגון ווה BIS-ה

). הדוח מכיל PFMIבעיין העקרוות לתשתיות השוק הפיסי (גם  שגובשדוח  2012 דצמבר בחודש

 עמידתןאת המתודולוגיה להערכת ("מסגרת הגילוי"), את מסגרת הגילוי לתשתיות השוק הפיסי 

 Disclosure( אחריותן בתחומי רשויותה של עמידתןאת ופיסי בעקרוות השוק התשתיות  של

Framework and Assessment Methodology; ("לקדם את . מטרת הדוח 10"מתודולוגיית הערכה

כבסיס  משמשתהערכה ה מתודולוגיית בדוח.מפורטים שהעמידה בעקרוות ובתחומי האחריות 

  העקרוות. 24-לבחית עמידת המערכות המפוקחות ב

 ממיןלאמץ את העקרוות החדשים בדברי החקיקה , םמתחומי אחריות כחלקדרשים,  מאסדריםה

הבקים המרכזיים דרשים להתחיל וליישם את העקרוות החדשים והלים הוכללים לגבי ה העיין

  .ככל שישן ,לתיקון המלצותהו הבחיהאת ממצאי  ,היתר בין ,לפרסםו אפשרמוקדם ככל ה

לאומיים -ןהשיויים והעדכוים בסטדרטים הבי אחר תעוקבתשלומים  מערכותהפיקוח על  יחידת

  במערכות התשלומים בישראל. יישומם אופן אתו את הצורך בהטמעתם ובוחתהמקובלים 

  

                                                             
10 .pdf106http://www.bis.org/publ/cpss 
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  לעקרוות  בהתאם הפיקוח יחידת של האחריות תחומי . 2.4
), שיו Core Principlesעקרוות הליבה ( 10והחליפו את  2012שפורסמו בסוף  PFMI-עקרוות ה

 האחריות של פיקוח תחומיהורחבו את גישת הפיקוח שהייתה קיימת עד אז. על פי הגישה החדשה 

 אלא ,תשלומים מערכותל צר באופן עוד מתייחסות לאעל מערכות תשלומים והן  אפקטיבי

יחידת הפיקוח על  .(ישירים ועקיפים) בהם המשתתפים לרבות ,בכללן הפיסי השוק לתשתיות

לסטדרטים החדשים  בהתאם ,להלןש פעילותהלכן את  ותעמיק תרחיבמערכות תשלומים 

   ולמקובל בעולם:

  

  

 

  

  

  

  

  

תשתיות שוק זיהוי 
  פיסיות

 לצרכי הכרזה

 מדייות הפיקוח

 תיקוי חקיקה

שיתופי פעולההרחבת   

מתן הוראות 
למשתתפים במערכות 

 התשלומים

ברורים וגילוי לציבור בדבר זיהוי  קריטריויםייקבעו 

 ופיקוח אסדרהשצריכות להיות תחת  התשתיות

מדייות הפיקוח תוגדר בבירור וייתן גילוי למדייות 

. מסמך לתשתיות שוק פיסיותביחס  אסדרההפיקוח וה

 זה יופץ לציבור הרחב

 באחריותיקודמו תיקוי חקיקה שיותאמו לשיויים 

בהתאם  תשתיות שוק פיסיות,ד הפיקוח על יובתפק

 למקובל בעולם

המשתתפים העסקית והתפעולית של פעילות ה בחית

מתן הוראות למשתתפים המבוקרות ובין היתר  בתשתיות

 במערכות המבוקרות בהקשר לפעילותם במערכות אלה 

יורחבו שיתופי הפעולה עם רשויות אחרות הן ברמה 

 לאומית-ןהמקומית והן ברמה הבי
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   אחרים גופים עם פעולה שיתופי . 2.5

פעולה עם רשויות פיקוח אחרות ועם גופים  בשיתוף תפועל תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת

רשויות בתוך בק  ,מבוקרות, בין היתרמערכות תשלומים גיעה לפעילותן של  להם ישששוים 

, רשות התחרותיירות ערך, רשות כדגומת  בישראלרשויות הפיקוח על הבקים, ישראל כדוגמת 

הקבוצה וכן גופים מחוץ לישראל כדוגמת  ההון שוק ורשות המשפטים משרדמשרד האוצר, 

   .CLS-הבילאומית לפיקוח על ה

הן בתחום האסדרה והן בתחומי ההערכה והבקרה. היחידה  ,דבך מרכזי םה ,כאמור ,שיתופי פעולה

השוים על  הסטדרטיםאודות יישום מידע ולומדת  גםלפיקוח על מערכות תשלומים מקבלת 

  מקבילים בעולם. מאסדריםמולאומיים שוים -ןמגופים בי תשתיות השוק השוות

ידע ב שמחזיקיםקשר שוטף עם מפעילי המערכות והשחקים השוים  מקיימתהפיקוח  יחידת

לקבוע  כדישוק המקומי, ה לצרכי התאםעקרוות בהו הסטדרטים יישוםל חוציםשמומחיות בו

  . קיימים בתשתיות השוותשעקרוות בתחומים שוים ולבצע הערכה של הפערים 

  

  

  

  

  

מאסדרים בשוק  
ורשויות  

 ממשלתיות

BIS ,  מוסדות
לאומיים  -בין

,  וספים
בקים  

מרכזיים  
 בעולם

הפיקוח על 
 הבקים

משרד 
 האוצר

משרד 
 המשפטים

רשות שוק  
 ההון

רשות  
 התחרות

רשות יירות  
 ערך

מערך 
 הסייבר
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  הבקים על הפיקוח עם הפעולה שיתוף .2.5.1

  בשיתוף פעולה עם הפיקוח על הבקים.  תפועל תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת

 התשלומים מערך של והיציבות היעילות הבטחת היא תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת מטרת

 בהבטחת מתמקדת הבקים על הפיקוח שמטרת בעוד, במערכות הסיכוים זיהוי תוך, בישראל

 שמירהב, המפקידים כספי על ההגה מהיבטוחברות כרטיסי האשראי  הבקאים התאגידים יציבות

 ביחסים ההגיות שמירתבו הבקאים התאגידים שלוההמשכיות העסקית  התקין היהול על

  .ללקוחותיהם הבקים בין העסקיים

על הבקים לבין  הפיקוחמלאה בין  הפרדה שמרת ,למקובל בבקים מרכזיים אחרים בהתאם

למוע  כדי וזאתהמשתתפים בה  עלפיקוח על המערכת ול הוגע כלב ,הפיקוח על מערכות תשלומים

  מצב של יגוד עייים. 

יחד עם זאת, ישם מספר ושאים הקשורים לפיקוח על חברות מס"ב ושב"א המצאים בטיפול 

ים במערכות התשלומים משותף בשל המבה התאגידי של החברות ומכיוון שחלק מהמשתתפ

מפוקחים על ידי הפיקוח על הבקים (לדוגמא סוגיות של מבה ממשל תאגידי וקידום תחרות בשוק 

  ). EMVכרטיסי החיוב (

 משתתפיםש םכמי שאמון על התאגידים הבקאי ,הבקים על הפיקוח עם הפעולה שיתוף מלבד

מכוח  ,הבקים על הפיקוח עם וסף פעולה שיתוף האחרוות בשים התקיים, תשלומים מערכותב

היותן מוגדרות  מכוחו) תשלומים מערכות שמפעילותתפקידו כמפקח על חברות מס"ב ושב"א (

  על ידי תאגידים בקאים. מוחזקת שבחוק הבקאות (רישוי) כ"חברת שירותים משותפת" 

 גם ומגדיר ה"ל הפיקוח גופי ןשיתוף הידע ביאת פעולה וה שיתוף את מסדירשחובר, הבות  מזכר

הפיקוח שהוסכם  בהקשר זהלמוע כפילות וסתירות בפעולות הפיקוח. כדי תחומי אחריות שוים, 

יחידת ו וממשל תאגידי סייברעל הבקים אחראי על תחומי אבטחת מידע, המשכיות עסקית, 

 גישה, בין היתר, בושא הסיכון המשפטי, יעילות המערכות, פועלת מערכות תשלומיםהפיקוח על 

  ."אושב"ב מס חברתהקשר בין  הוראות פיקוח וטיפול בושא , פרסוםלמערכות

ולצמצום הריכוזיות בשוק הבקאות בישראל (תיקוי חקיקה)  במסגרת החוק להגברת התחרות

, קבע איסור על שליטה במפעיל של מערכת ממשק (מערכת 11")חוק שטרום" -להלן ( 2017-תשע"ז

מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו.  10%עולה על שמופעלת על ידי שב"א) או על החזקה שאשראית 

. בשל כך, 50%-מתחת לירדו בחברה הבקים  אחזקות וכלל"א שב חברת הופקה, מהחוק כתוצאה

של  ,מסוג חברת שירותים משותפת ,את רישיון התאגיד הבקאי הגיד ביטל, 2019בחודש מאי 

 על הפיקוח במסגרת ביטול הרישיון, קבע, 1981"א תשמ),רישוי( הבקאות לחוק בהתאםשב"א. 

. הביטול מיום שיםהבקים אלו הוראות יהול בקאי תקין ימשיכו לחול על החברה למשך שלוש 

) לכל המאוחר. 05.06.22שים (הל החברה בתום שלוש יחדל מפיקוח כלשהו ע הפיקוח על הבקים

   .תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת בידי"א שב על הפיקוח יוותרמקודת זמן זו 

  

                                                             
11 ws&lawitemid=2013655https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawla  
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  לאומיים-ןבי גופים עם פעולה שיתוף .2.5.2

בבקים  יםמקביל גורמיםקשרי עבודה שוטפים עם  מתמקיי תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת

 מרכזיים לאומיים-ןבי גופים עם קשריה את ולקדם קלחזאף  ושואפתמרכזיים שוים בעולם 

 האירופי המרכזי הבק), CPMI-ה(ועדת  Bank for International Settlements-ה ובייהם

)ECB קים מרכזייםב ,(וספים ק מומחי, בעולםהבין המטבע קרןו העולמי הב-) לאומיתIMF ,(

בכלל ובתחום  הפיסי השוק תשתיותחלק בקביעת העקרוות והסטדרטים בתחום לוקחים ש

  . בפרט מערכות תשלומיםיחידת הפיקוח על 

  ערך ליירות הרשות עם הבות מזכר .2.5.3

, ערך ירותי רשותידי  על, 196812 –"ח התשכ, ערך יירות חוק פי על, מפוקחותש ,מסלקות הבורסה

ם מערכות חוק פי על, תוות לא ת ומערכ עלכ יהןלהכריז על סמכות גיד הבקל, 13תשלומי

מרכזיות במשק,  פיסי שוק תשתיותבפיקוח על  תיאוםלשמור על כדי  אך ,תותשלומים מבוקר

על מפעילי מערכות תשלומים חלות שדומות שעל מסלקות הבורסה יחולו חובות  ,כך"ע תוקן חוק י

יציבות ויעילות לסמכות הפיקוח  שמירת תוך, לחוק מערכות תשלומים 8כאמור בסעיף  ,מבוקרות

ושיתוף במידע בכל הקשור לפעילותן של מסלקות . לתיאום "עירשות  בידימסלקות הבורסה 

 שמטרותיו (להלן: "הרשויות") מזכר הבות "עיבין בק ישראל לבין רשות הבורסה לי"ע, חתם 

לחיזוק יציבותן ויעילותן של מערכות התשלומים  ,הן קידום פיקוח יעיל, הוגן, אחיד ומתואם

  .ישראל בבקתשלומים  מערכותעל  הפיקוח ושל "עי רשות שלתחומי האחריות  ולהבהרת בישראל

  התחרות רשות .2.5.4

 חברות שב"א ומס"ב, שמפעילות את מערכות התשלומים הקמעואיות, מוגדרות על ידי רשות

התחרות כשיתופי פעולה בין מתחרים שעולים לכדי הסדרים כובלים. משכך, פעילותן כפופה לפטור 

בתאים של הממוה על התחרות. הסדרי הפטור בתאים שיתו לכל חברה בפרד, הם לתקופה 

מוגבלת שמתחדשת מפעם לפעם. רשות התחרות ויחידת הפיקוח על מערכות תשלומים מקיימות 

פגישות תקופתיות, שבהם עולים לדיון ושאים שוים שקשורים לתחרות ולהשפעתם קשרי עבודה ו

  על התחרות בשוק אמצעי התשלום ומערכות התשלומים.

  CLS -משותף על מערכת ה פיקוח .2.5.5

או  ןת, כולושמצא ,כאלהת ולגבי מערכ תשלומים מערכות שבחוקלסמכותו  בהתאם, הכריזגיד ה

 עלעם פעילות גם בישראל, כ אךפועלת מחוץ לישראל, ש CLS-מערכת ה על, מחוץ לישראל, ןחלק

סולקת את המטבע הישראלי כגד מטבעות זרים  CLS-. מערכת המערכת "מבוקרת מיועדת"

  , היא חלק בלתי פרד ממערך התשלומים בישראלו -CLSסלקים בש

בק ישראל לקבוצת הפיקוח הבילאומית  הצטרף, 2018 בשת CLS-עם הצטרפות השקל ל

)Oversight Committee (על מערכת ה-CLS, קים המרכזיים  18בה חברים שציגים מכל הב

                                                             
  לחוק מערכות תשלומים.  24סעיף  ראו ,כולל השיוי לחוק יירות ערך שבוצע בחוק מערכות תשלומים 12
   לחוק מערכות תשלומים. 2סעיף  13
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, שמפרסם מעת לעת דוח הערכה על עמידת "בארה שלהבק הפדרלי  שמוהגתו CLS-למקושרים ש

  .לאומיים-ןבעקרוות הבי CLS-ה

על ידי גורם אחר והעובדה שבגוף הפיקוח יש  אפקטיביבאופן מפוקחת  CLS-בשל היות מערכת ה

 פרט, תשלומים מערכות חוק בסעיפי עמידהמ CLS-את מערכת הגיד ה, פטר ציג של בק ישראל

  לה כמערכת "מבוקרת מיועדת".יתת שהגת הסופיות ל

  הסייבר מערך עם פעולה שיתוף .2.5.6

 להסדרת לחוק, בהתאם מחה הלאומי הסייבר במערך(תמ"ק)  קריטית מדיה תשתית אגף

 בהיבטי" חיוית ממוחשבת"מערכת כ שמוכרזים גופים ,1998"ח התש ציבוריים בגופים הביטחון

סייבר תהג. 

 על להכריז 2019בובמבר  10-ב, החליטה חיויות ממוחשבות מערכות על להגה ההיגוי ועדת

 תהליך יתחיל שבעקבותיה, "קכתמ"ב ומס"א שב חברת ידי על שמופעלות התשלומים מערכות

 ,חוקל תוספתשב הלרשימ ,מרצון כמוחות כיום שמוגדרות, "אושב"ב מס חברות של ןהכסת

  .הלאומי הסייבר מערך ידי על ישיר באופן יוחו הן ,ושבסופ

 בהיבטי פעולה בשיתוף החלו הסייבר ומערך ישראל בבק תשלומים מערכות על הפיקוח יחידת

"א שב ידי על שמופעלות התשלומים מערכות עמידות את לחזק משותפת מטרה מתוך, הסייבר

  .סייבר תקיפות מפי שלהן וההתמודדות ההיערכות אופן את ולשפר סייבר איומי מפי"ב ומס
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שמירה על יציבותן ויעילותן של מערכות תשלומים  . 3
  מבוקרות 

  14מיועדות מבוקרותו מבוקרות תשלומים רכותמע . 3.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ד' בדבר תיאור המערכות והיקפי פעילות.-ספח ג' ו ורא 14

 אשראית

ATM

 ב"מס

 
 מרכז סליקה בנקאי בע"מ

 

 ב"זה

CLS 
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 המערכות של ןיעילות על והן ןציבותי על הן שמירה שםלשבוצעו  פעולותה יתוארו זה בסעיף

 לצורכיויעילות כאחד, אך  יציבות יבטיה על לחלוש עשויות מסוימות פעולותש לציין יש. המבוקרות

  ).יעילות או(יציבות  בפרד הסיווגיםמ אחדכל במסגרת  הוצגו הןדוח זה 

את עמידתן של  בוחת, PFMI-ה לעקרוות בהתאם שבוצעה על מערכות מס"ב וזה"ב ההערכ

 .כאחד יעילותו יציבות היבטי כוללתוהעיין  ממין PFMI-עקרוות ה בכל המערכות

  תשלומים  מערכות יציבות . 3.2

  

 המערכת מפעילות ובעיםש  15הסיכוים את להל דרשים ,בה והמשתתפים התשלומים ערכתמ

  . בה והמשתתפים המערכת חשופים אליהם לסיכוים דוגמאות להלן. יציבותה על שמירה שםל

                                                             
  סיכוים הכרוכים בפעילותן של מערכות התשלומים. ',ספח ב ראו -להרחבה בושא סיכוים  15

 יציבות

 יעילות

מערכת  
תשלומים  

 מבוקרת

סיכון 
 אשראי

סיכון 
 מערכתי

סיכון 
רגולציה  

 וציות

סיכון 
 מויטין

סיכון 
 סליקה

סיכון 
 תפעולי

סיכון 
 משפטי

סיכון 
 זילות

סיכון 
 עסקי
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  מבוקרות תשלומים מערכותל הוראות .3.2.1

 לאומיים ולהבטיח את פעילותן התקיה,-ןהבי בסטדרטיםלחזק את עמידת המערכות  במטרה

מבוססות, שמערכות תשלומים מבוקרות, לבכתיבתן של הוראות  2015 משתיחידת הפיקוח  החלה

 הוכלל 2016בחודש דצמבר  16פורסמהשל הוראות  ראשוה ערכה .PFMI–בין היתר, על עקרוות ה

 :הבאות הוראותהחמש  את

 

  :הבאותהוראות ה את הכללששל הוראות  יהשי ערכה מהפורס 2018אפריל,  בחודש

  

  :הבאות ההוראות את הכללששל הוראות  תשלישי ערכה מהפורס 2019, ספטמבר בחודש

  

 סיכון יהםיוב שוים בושאים וספות הוראותעל פרסום  אלה בימים תשוקדהפיקוח  יחידת

פעל באופן שוטף הן לעדכון הוראות הפיקוח הקיימות והן תהפיקוח  יחידת .סייבר וסיכון תפעולי

לאומיים ובהתאם לצרכי השוק -ןלסטדרטים ביהכול בהתאם , לכתיבת הוראות פיקוח חדשות

  הישראלי.

  

                                                             
16 http://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Pages/oversight_matash.aspx. 

 1’ הוראה מס על המערכות PFMI-החלת עקרוות ה•

 2’ הוראה מס מידע ודיווח  •

 3’ הוראה מס מידע ודיווח במצב חירום•

 4’ הוראה מסהבסיס המשפטי  •

 5’ הוראה מס חזור  -סופיות הסליקה וקודת האל•

 6’ הוראה מס מסגרת ליהול סיכוים מקיף•

 7’ הוראה מס כללים והלים ליהול כשל משתתף•

 8’ הוראה מס יעילות ותוצאיות•

 9’ הוראה מסהלים ותקים לתקשורת  •

 12’ הוראה מס סליקת כספים •

 13’ הוראה מס להלים עיקריים ולתוי שוק, גילוי לכללים•

 14’ הוראה מס סיכוי משמורת והשקעה •

 10’ הוראה מס דרישות גישה והשתתפות•

 11’ הוראה מס הסדרי השתתפות עקיפים•

 15’ הוראה מס סיכון אשראי•

 16’ הוראה מסביטחוות•

 17’ הוראה מס ממשל תאגידי•

 19’ הוראה מס סיכון עסקי כללי•

 20’ הוראה מס סיכון זילות•
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  תשלומים מערכות חוק .3.2.2

 ומבהבהתבסס על ההמלצות, הסטדרטים  ,2008חוק מערכות תשלומים הקיים חקק בשת 

החוק ועד להסדיר את פעילות מערכות התשלומים ערב החוק.  בישראל שהיו קיימים השוק

מסמיך את בק ישראל להכריז על מערכות תשלומים ו בהןכרוכים שבישראל ולמזער את הסיכוים 

הוא קובע באילו . כעל מערכות מבוקרות, להתקין תקות למערכות המוכרזות ככאלה ולפקח עליהן

תאים תהיה מערכת תשלומים כפופה לסמכות הפיקוח, אילו חובות חלות על מפעיל של מערכת 

בק. מאז חקיקת חוק מערכות תשלומים הלרשות עומדים שמהם כלי הפיקוח ו הכפופה לפיקוח

  שהיו בשוק. השעהבהתאם לצרכי  ,תיקוים כמהבמהלך השים בוצעו בחוק 

כך שישקף את ההתפתחויות בסטדרטים  ,חוק הקייםלתיקון רחב בתהליך של  מצאבק ישראל 

על עולם מערכות  שמשפיעיםבאמצעים טכולוגים  השים האחרוות התפתחות אתלאומיים ו-ןהבי

פיקוח על כלל התשתיות  שםל , גםבעולם למקובל בהתאם, החוק המעודכן יותאם התשלומים.

) ובייהן מערכות תשלומים שפעילותן מהותית ליציבות המויטרית FMIהפיסיות בשוק (

יפגעו במערך התשלומים  ,ליקויים בתקיותן, יעילותן או אמיותןשיש חשש שו והפיסית בישראל

  פשיטת רגל. פיבהן יש חשיבות להגה עליהן ממועברים שלסופיות התשלומים שו במשק

  תשלום שירותי לאסדרת חוק .3.2.3

יקון מס'...)(מתן הפיקוח על שירותים פיסיים (שירותים פיסיים מוסדרים)(ת טיוטת תזכיר חוק 

 במערכותדרישה מקדמית להשתתפות ישירה  הוא ויריש -2018-התשע"ח שירותי תשלום),

הפיקוח, יחד עם  יחידתמקדמת יציבות מערכות התשלומים,  חתמתפקידה להבט כחלק. תשלומים

שהרישיון יאפשר לחבר  להבטיח כדי הוגע לרישוי, משרדי המשפטים והאוצר את גיבוש החוק

, היתר בין, כוללים המוצעים הרישיון תאיגופים אלה למערכות תשלומים, מבלי לסכן את יציבותן. 

 על מערכות תשלומים פיקוחה יחידתבכך,  .סיכוים יהול, עסקית המשכיות, מידע אבטחת היבטי

  .המערכות יציבות על שמירה תוך, התשלום שירותי בתחום התחרות קידום אתמאפשרת 

  המערכות של המשפטי הבסיס בחית .3.2.4

קריטי לפעולה תקיה וסדורה של  הואיצירת בסיס משפטי איתן והולם לפעילותן של המערכות 

שתבטיח את יציבותן, יעילותן  ,המערכת. הדבר ועד לגיבוש מסגרת משפטית איתה והולמת

 גםותפקודן התקין של מערכות התשלומים המבוקרות ובכלל זה את המשך הפעלת המערכות 

  במצבי חירום.
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  במשק תשלומים מערכות על הכרזה בחית .3.2.5
 היאבישראל. פועלות שפעילותן של מערכות התשלומים את  יזוםבאופן  בוחתהפיקוח  יחידת

לקבוע אם מערכת תשלומים כדי  ,שיקולים שוים גםופעילות המערכת  את זובמסגרת בוחת 

  .לא וא מבוקרת כמערכת הכרזתה שםל ,ומיםעומדת בתאי חוק מערכות תשל

 ,"מבוקרת"כ תשלומים מערכת על להכריז ,בחוק מערכות תשלומים 2בהתאם לסעיף רשאי,  הגיד

 וספים שיקולים גם מצייןתשלומים  מערכות לחוק 4 סעיףבחוק.  שמפורטים תאים שי בהתקיים

 מבוקרת"כ או" מבוקרת"כ תשלומים מערכת על להכריז בבואו להתחשב הגיד רשאי בהםש

  ."מיועדת

טובת את של כשל במערכת עבור הציבור,  ומשמעותאת  שלקחים בחשבון כוללים שיקולים וספים

. ועודאחר  מאסדר ידי על על המערכת פיקוח של והיקפו קיומואת  ,האיטרס הציבוריאת הציבור ו

 2019 שת במהלךלהכרזה על מערכת תשלומים בישראל כעל מערכת מבוקרת התקיימה  בחיה

  .תוכרז לא זוש והוחלט

  

  

  

  

  

  

  
 

 כתיבת את השלימה ,ב"מס ידי על שמופעלת התשלומים והעברות זיכויים ,החיובים מערכת•
 העברת ,כללים טיוטת גיבוש כלל זה תהליך .2018 שת במהלך לתוקף כסו ואלה המערכת כללי

 המשתתפים החתמת ולבסוף דרשים ותיקוים דיוים ביצוע ,המשתתפים להתייחסות הטיוטה
 .המערכת כללי על

 ב"מס - וחיובים זיכויים

 המערכת כללי כתיבת את השלימה ,א"שב ידי על שמופעלת חיוב בכרטיסי השירותים מערכת•
  הטיוטה העברת ,כללים טיוטת גיבוש כלל זה תהליך .2018 שת במהלך לתוקף כסו ואלה

  כללי על המשתתפים החתמת ולבסוף דרשים ותיקוים דיוים ביצוע ,המשתתפים להתייחסות
 .המערכת

 אשראית -כרטיסי חיוב 

  גיבוש של הסופיים בשלבים מצאת ,א"שב ידי על שמופעלת האוטומטיים הבק מכשירי מערכת•
 הבק מכשירי מערכת כללי לאישור התהליך את מלווה הפיקוח יחידת .הכללים טיוטת

 .לתוקף כיסתם ואת האוטומטיים

 ATM -משיכת מזומים בכספומטים

 כמות תועות

 סכום כספי

 מספר משתתפים

 שיקולים
 להכרזה

 שיקולים וספים
קשרי תלות 

 הדדיים

מידת ההשפעה 
 על המטבע
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   PFMI-ה לעקרוות בהתאם הערכה .3.2.6

חשיבות מערכתית  עםאת עקרוות הליבה עבור מערכות תשלומים  2001פרסמה ביואר  CPSS-ה

)CPSIPS ,(ות  10 קבעושוגעים שעקרו ה והתפעול של מערכותלבטיחות וליעילות של המב

-פרסם ה ,, כפי שהוצג בדוח זה2012אפריל בחשיבות מערכתית. בשלב מאוחר יותר,  עםתשלומים 

BIS  ות לתשתיותסי ("פועלות שאת דוח העקרובשוק הפיPrinciples for Financial Market 

Infrastructure ות החדשים"). הדוח קובעות בי 24", להלן: "העקרולאומיים שיחולו על -ןעקרו

איחדו,  אלה). עקרוות Payment Systemsבייהן מערכות תשלומים (ו כלל התשתיות הפיסיות

  הרחיבו וחיזקו את העקרוות הקודמים.

לאמץ ולהחיל  2014באוקטובר  החליטעל מערכות תשלומים,  לפקחבק ישראל, כחלק מתפקידו 

-בהתאם לחוק מערכות תשלומים התשס"חאת העקרוות החדשים על מערכות תשלומים שהוכרזו 

רה להבטיח את יעילותן כמערכות תשלומים "מבוקרות" ו"מבוקרות מיועדות", במט ,2008

  ויציבותן.

 על מקיפה הערכה לראשוה 2018-2019שים הבמהלך  ביצעה תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת

. PFMI-ה בעקרוות"ב זה מערכת שלו" תשלומים והעברות זיכויים"חיובים,  מערכות של עמידתן

הגילוי ומתודולוגיית הערכה הערכה זו בוצעה בהתאם לגישה ולשיטת המדידה שקבעו במסגרת 

שיויים והתפתחויות . ה"ל של תשתיות השוק הפיסי בעקרוות ןעמידתלבחית  BIS-של ה

לא לקחו  ,הערכה של כל עיקרון (בהתאם ללוח הזמים שקבע)השבוצעו במערכת לאחר סיום 

   הערכה.הבחשבון בתוצאות 

  

  "תשלומים והעברות זיכויים"חיובים,  מערכת .3.2.6.1

-ה בעקרוות עמידההערכה מעידות על כך שמערכת מס"ב מצאת בתחילתו של תהליך להתוצאות 

PFMI הערכה לדרישות המתודולוגיה.הפערים לא מבוטלים בין תוצאות  ויש  

, בין היתר, סיום כיסתם לתוקף של כללי כוללים ערכה, הפערים המהותייםהלמועד ביצוע ה כון

לפיו הם כפופים לכללי המערכת, שהמערכת וחתימת המשתתפים הישירים בסליקה על הסכם 

 עלל מס"ב כעהכרזה  בחיתהשלמת סליקת הוראות התשלום שעוברות במערכת עד סוף יום הערך, 

ום, סיום הצעדים קבלת הגה חוקית לסופיות התשלשם מערכת תשלומים מבוקרת מיועדת ל

ועקיפה לשחקים חדשים, פיתוח מגוים ליהול סיכוי אשראי  ישירהלמתן גישה ים חוצש

לרבות קביעת האופן שבו יוהל הסדר הכשל במערכת, יהול  ,וזילות של המשתתפים במערכת

  וכדומה. ,ביטחוות

 ממיןהערכה זו מהווה שלב ראשוי בתהליך הקידום של מס"ב לעמידה מלאה בכלל העקרוות 

 החוציםקבעו הצעדים ישבמסגרתו י ,. שלב מיפוי הפערים הסתיים והתחיל תהליך מקיףהעיין

  .םצמצום הפערים ולוחות זמים ברורים לביצועל
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תהליך חשוב וקריטי לשיפור יציבותה ויעילותה של  הואשלב יישום ההמלצות וצמצום הפערים 

לשפר כדי  ,בהם יקטו צעדים שויםששים  כמהתהליך זה יתפרס על פי שמס"ב. או מעריכים 

  באופן יכר את עמידת המערכת בעקרוות.

  "בזה מערכת .3.2.6.2

, אשראי סיכון( מלא באופן בהם עומדת כבר ב"זה שמערכת עקרוות יששהערכה מראים ה תוצאות

, ואפקטיביות יעילות, והשקעה משמורת סיכוי, כללי עסקי סיכון, כספים סליקות, ביטחוות

  . לשיפור וספים וצעדים המלצות מוצעים אלה בעקרוות גם כי אם ,)לתקשורת ותקים הלים

 לפי ,שהוערכו העקרוות שארל ותוגעש שוות וספות פעולותלבצע  עדיין דרש המערכת מפעיל

למועד ביצוע  כון. PFMI-ה בעקרוות מלא באופן עומדת ב"זה מערכתש לקבוע יהיה שיתן

 תכית, חזור האל וקודת סופיות, היתר ובין ושאים למגוון מתייחסים זוהושערכה, הפערים הה

 וגישה לציבור מידע פרסום, הסיכוים ליהול הגדרות, משתתף כשל, כוללת עסקית המשכיות

  .למערכת

של מערכת זה"ב לעמידה מלאה בכלל  מההערכה זו מהווה שלב חשוב ומשמעותי בתהליך קידו

ידי מפעיל  על. לאחר סיום שלב זה, יבוצע תהליך מקיף שבמסגרתו יקבעו העיין ממיןהעקרוות 

ברורים הזמים הלוחות ודרשים ליישום ההמלצות וצמצום הפערים שזוהו שהצעדים המערכת 

  .לביצועם

בהם שבחן ביצוע תהליך בקרה על סוגיות או עקרוות שוים ת מערכות תשלומיםיחידת הפיקוח על 

ה מעמיקה יותר, שכן דוח זה מציג ממצאי הערכה  חוצהמבוססים על תשובות ומסמכים שבחי

  .)on-site( אתר שהתקבלו ולא על בקרת

תהליך חשוב וקריטי לשיפור יציבותה ויעילותה של  הואשלב יישום ההמלצות וצמצום הפערים 

לשפר כדי  ,בהם יקטו צעדים שויםששים  כמהתהליך זה יתפרס על פי ש"ב. או מעריכים זה

  באופן יכר את עמידת המערכת בעקרוות.

 וספות מערכות .3.2.6.3

על מופעלות שתשלומים  למערכות גם הערכהבצע בהמשך תמערכות תשלומים יחידת הפיקוח על 

, זיכויים והעברות תשלומים" חיוביםלהערכה שבוצעה למערכת " בדומה, ידי חברת שב"א

בהתאם לתוצאות  בחויילסגירת הפערים מול העקרוות,  שחוצותההתאמות . ולמערכת זה"ב

  ההערכה.
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  תשלומים  מערכות יעילות . 3.3

  

, השוק בצרכי עמידה לשם, היתר בין, ובאפקטיביות ביעילות לפעול דרשת פיסית שוק תשתית

 שחוצים לצעדים דוגמאות להלן. החדשות וקידום שוים לשחקים ופתוחה הוגת גישה מתן

  :היעילות לקידום

  

  

  

 יעילות

 יציבות

מערכת  
תשלומים  

 מבוקרת

 שקיפות

הלים  
-ותקים בין
 לאומיים

דרישות 
גישה  

 והשתתפות

השתתפות 
 עקיפה

בקרת  
עלויות  
 ותמחור

עמידה 
 בצרכי השוק

 חדשות

יעדי מיימום 
 לרמת שירות
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 התשלומים במערך תחרות קידום .3.3.1

בהתאם למגמה העולמית,  ,תהליך של חדשות שוק התשלומים בישראל עובר בשים האחרוות

בהיצע מגוון של אמצעי תשלום מתבטא שוחקיקה,  אסדרה ישיוילהתפתחות הטכולוגיה ול

  לספק שירותי תשלום מהירים ויעילים. מאפשרות שמתקדמים ופלטפורמות 

בקאים במתן שירותי התשלום -מובילים למעורבות הולכת וגדלה של גופים חוץ אלהשיויים 

  בקאים").-(להלן: "ותי שירותי תשלום חוץ

למשתתפים חדשים ולקידום התחרות במערך פתיחת מערכות תשלומים ב תומךמקדם ובק ישראל 

בקה אחד עם המלצות הוועדה  העול זו תמיכה. PFMI-ה לעקרוות בהתאם ,התשלומים בישראל

 ההשתתפות סוגי להגברת התחרות בשירותים בקאים ופיסים פוצים ("ועדת שטרום").

 אלהעל מערכות תשלומים פועל בימים  והפיקוח בהתאם הוגדרו "במס מערכתב לגישה והמודלים

  .ATM-וה אשראיתהומודלים לגישה גם במערכות  השתתפותהסוגי  להגדרת

?הגישה בקידום התומכת המשפטית המסגרת מהי .3.3.1.1

  

  

  

מסגרת משפטית  
 תומכת בקידום הגישה

קובעים לאומיים -העקרוות הבין
את החובה לאפשר גישה והשתתפות 

 עקיפה במערכות התשלומים  

 חוק מערכות תשלומים

לחוק קובע את החובה של ) 1( 8סעיף  -
מפעילי המערכות לקבוע דרישות 

הוגות לחיבור למערכת מהמבקשים 
 ;להשתתף בה

לחוק קובעים  11-ו 10סעיפים  -
בין , שיציבותה של המערכת תיבחן

על פי הגישות למערכת , היתר
על פי , בין היתר, ויעילותה תיבחן

סבירות התאים להשתתפותו של 
 .משתתף במערכת
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 ?תשלוםה שירותי ותי של הצרכים מהם .3.3.1.2

  

     חשבון יהול    רישוי  
 ותי זיהוי
  התשלום שירותי

  גישה מודל  

                

 מהות
  הצורך

גישה בטוחה 
ומזעור סיכוים 

מערכות בחיבור ל
  תשלומים 

    כספית סליקה  

זיהוי ותי שירותי 
-חוץ תשלום

 בקאים
עת ולקוחותיהם ב
ביצוע הוראות 

  התשלום

  

 האופן אסדרת
 שלפיו והתהליך

 הגישה תיושם
 מערכותל

  תשלומים 

צעדים 
  שבוצעו

קידום טיוטת חוק 
 -שירותי התשלום 
אסדרת דרישות 

  ויהריש

  

יהול חשבון בבק  -
  מסחרי

  

קביעת איסור לסירוב  -
בלתי סביר ליהול 

  חשבון לגופים פיסים
  )P2P(מזכר 

  

קביעת חובה למשתתף  -
 ,ישיר לאפשר גישה

ומספק גישה  היה
למשתתף אחר (טיוטת 

  רישוי) PSDחוק 

  

החלטה על מתן 
 קוד מזהה אחיד

 כלל(קוד בק) ל
ותי שירותי 

 לזהות כדי ,תשלום
 מערכותב אותם

 שיוכלוו תשלומים
 חשבוות לספק

; ללקוחותיהם
פיוי  ,שלב ראשון

שלא עשה  קודים
בהם שימוש בפועל 

במהלך שבע 
השים האחרוות, 

לפחות באחת ב
ממערכות 

  .17התשלומים
  

  

פרסום תאי  -
הגישה 

למערכות 
תשלומים 
  מבוקרות

  )2016(יולי         
  

 תאיאפיון  -
 גישה

 מעודכים
גישה מודל ו

 למערכת
"חיובים, 

 זיכויים
 והעברות

" תשלומים
  (מס"ב)

צעדים 
  להמשך

השלמת חקיקת 
חוק שירותי 

  תשלום
  

 חשבון ליהול בחיה -
(מדייות  ישראל בבק

  )וקריטריוים
  

 יישום -
 המדייות

  קודים לפיוי
והקצאתם 

 מחדש
 

 קוד הרחבת -
  הזיהוי

  

  

 מודל יישום -
 הגישה

 "בלמס
  

ויישום  אפיון -
 גישה תאי

 מעודכים
 מודליםו

לגישה 
למערכות 
 -אשראית ו

ATM  
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 רישוי

מודל 
 גישה

יהול  
 חשבון

 זיהוי  
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  ?התשלומים במערך עסקות יזוהו כיצד .3.3.1.3

  העסקה זיהוי אופן    ...לצורך יתן השירות    התשלומים מערכת

  

  

  

 

 

 

מפיקים וסולקים של 
כרטיסי חיוב

 

  

 סליקה הפקה

BIN 

BIN 

BIN 

-אשראית
עסקות  

בכרטיסי  
 חיוב

מפיקים של כרטיסי  
חיוב ומפעילים של 

ATMרשת מכשירי 

 סליקה הפקה

BIN 

BIN 

BIN 

ATM-
משיכת  

מזומים  
 בכספומטים

ותי שירותי תשלום  
שמהלים חשבוות תשלום  

העברות  
 תשלומים

קוד  
 מזהה

קוד  
 מזהה

קוד  
 מזהה

 -ב"מס
העברות  
חיובים  
 וזיכויים
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  ?הייתכן, התשלום שירותי ותי לכלל אחיד מזהה קוד .3.3.1.4

 זיהוי קוד. גוף לכל יחודי זיהוי קוד באמצעות מבוצע בישראל הפיסית במערכת המשתתפים זיהוי

 שירותי שותי כדי. לבקים רק מיועד איו אך ,"בק קוד"כ כיום מוכר, תווים משי שמורכב ,זה

 מספרי לספק הם גם יוכלו בכך מעויייםהש כדיו תשלומים במערכות לפעול יוכלו חדשים תשלום

  . במשקש העיין ממין המערכות בכלל מזוהים להיות עליהם, ללקוחותיהם חשבון

 ,החדשים התשלום שירותי ותי לזיהוי האפשריות השוות החלופות של מקיפה בחיה לאחר

  . מזהה קוד באמצעות אחיד אופןב יזוהו במשק התשלום שירותי ותי כללש הוחלט

 ותי מספר ולאור הישראלי בשוק השים לאורךהמזהים  םבקודי שעשו השימושים בחיתמ

 הקוד של הספרות מספר של הרחבה חוצהש עלה ,לפעול שצפויים החדשים התשלום שירותי

פרק זמן אורך יחסית ומתוך רצון לזרז את תהליך קבלת  דורשזה פתרון  שיישום היות .המזהה

 קודי לפיוי מדייות להחיל הוחלט ,ידייהמ בטווח חדשים תשלום שירותי לותי המזההקוד ה

 לותי קודים אותם את להקצות כדי ,היום בשימוש ואים בעבר השתמשו בהםש) הבק קודי( זיהוי

  .18חדשים תשלום שירותי

  ?במערכות לפעול שצפויים המשתתפים סוגי מהם .3.3.1.5
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 ב"משתתפים במערכת מס

אגודות  
אשראי  

ופיקדון ובעלי  
רישיון למתן  

שירותי  
 תשלום

תאגידים בקאיים  
בקים  , בישראל

בק  , פלסטייים
 בק ישראל, הדואר

 כיום

 בעתיד יתווספו...



  
  
  
  
 

  
 pikauhTashlumim@boi.gov.il-D |  91007ירושלים  780ת.ד.  ,בק ישראל

27 

  

  

  

  

  

  

 משתתפים במערכת האשראית

סולק ומפיק  
מוסד (

  )תשלומים

סולקים ומפיקים  
חברות כרטיסי (

מפיק בקאי  , אשראי
  )בקאי-וחוץ

 ATM-משתתפים במערכת ה

מפעיל  
כספומטים  

מוסד  (ומפיק 
 )תשלומים

מפעיל כספומטים  
 בקאי ומפיק בקאי

 כיום

 בעתיד יתווספו...

 כיום

 בעתיד יתווספו...
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 לתחרות"ב מס מערכת פתיחת .3.3.2

  "ב?מסשקבעו למערכת  הגישה תאים מה .3.3.2.1

 

 "ב?למס הגישה תתאפשר כיצד .3.3.2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 משתתף עקיף

מהל חשבון אצל משתתף  

 בסליקה

חתום על הסכם מול  

 משתתף בסליקה

 ותן שירותי תשלום

לא דרש לעמוד בדרישות  

 החיבור למערכת

 משתתף ישיר  

 שאיו בסליקה

מהל חשבון אצל משתתף  
 בסליקה

חתום על הסכם מול  
 משתתף בסליקה

ותן שירותי תשלום בעל  
 רישיון

עומד בדרישות החיבור  
 למערכת

 משתתף ישיר  

 *  בסליקה

 )כיום בקים(

מהל חשבון בבק ישראל  
 ב"ומשתתף במערכת זה

כפוף לכללי ולהסכמי  
 המערכת

ותן שירותי תשלום בעל  
 רישיון

עומד בדרישות החיבור  
 למערכת

 הערה: יכול להתחבר באופן ישיר או באופן עקיף למערכת*

משתתף ישיר 
 בסליקה ג'

משתתף ישיר 
 בסליקה ב'

משתתף ישיר 
 בסליקה א'

משתתף 
 עקיף 

 מס"ב

יהול חשבון אצל 
משתתף ישיר 

 בסליקה

משתתף 
ישיר 
שאיו 

 בסליקה 
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  ?פש לכל שירותים קתלהע"ב מס יכולת הורחבה כיצד .3.3.2.3

"חברת שירותים  היא ,1981-כהגדרתה בחוק בקאות (רישוי), התשמ"א  ,חברת מס"בש היות

 על ידי בק ישראל משותפת", היא פועלת מכוח רישיון של חברת שירותים משותפת שהועק לה

 כך ,רישוי בקאות לחוק 23 לסעיף תיקוים בוצעו "שטרוםחוק ". במסגרת חקיקת 1983בשת 

 תשלומים מערכת על יחולו לא ,משותפת שירותים חברת ידי על שירותים למתן שקיימת שהמגבלה

. תיקון זה הרחיב את היכולת של מס"ב פשוזו רשאית לתת שירותים לכל  מבוקרת מערכת היאש

ציין ( ישראל ולבק ללקוחותיהם או פיסים גופיםולא רק ל פשושב"א לספק שירותים לכל 

חוק "בעקבות ; החברה הופקה ערב החוק כחברת שירותים משותפתחברת שב"א הייתה מוגדרת ש

את רישיון חברת שב"א כתאגיד בקאי  2019ביוי  6 החל מיוםגיד בק ישראל ביטל ו "שטרום

להתאימו כדי , 2018בשת  בוצעהבחיה מחודשת לרישיון מס"ב  מסוג חברת שירותים משותפת).

לרבות הפעלה של מערכת תשלומים ומתן  ,אותן מבצעת מס"ב בפועלשפעילויות ול בחוק שיוייםל

 2018בחודש מאי שירותים לווים. לאחר בחיה מחודשת זו, תוקן רישיוה של מס"ב ויתן לה 

  אי הרישיון משקפים את ההרחבה האפשרית בפעילות מס"ב.תכך ש ,רישיון מחודש

 לתחרות החיוב כרטיסי שוק פתיחת .3.3.3

  בכרטיסי חיוב עסקותשרשרת ביצוע  דוח .3.3.3.1

את  בוחןתאר ומ. הדוח 18.07.16-ב פורסםוהמלצותיו  19חיוב בכרטיסי עסקות ביצוע שרשרת דוח

זה בזה לכל אורך תהליך ביצוע עסקה בכרטיס שלובים שהתהליכים, המבה, השחקים והחסמים 

מתוך מטרה  ,) בארץ ובעולםATM) והן במכשיר למשיכת מזומן (POSחיוב. הדוח עוסק הן במסוף (

על  השפעתם ואתבכרטיסי חיוב בישראל  עסקותלאורך שרשרת הים חוצשלבחון את השיויים 

יעילותו ויציבותו של שוק כרטיסי החיוב בישראל. לאור הבחיה גובשו המלצות, בייהן הרחבת 

שידוו בקביעת הכללים  ,כרטיסי חיוב תועד והקמתלתשלומים  הלאומיתפעילותה של המועצה 

("סכמת כרטיסי החיוב"). כל המלצות הדוח הושלמו  ATM-ומתג ה POS-"א, מתג השבלפעילות 

  ויושמו. 

  ?ההמלצות יושמו שבאמצעותה הפלטפורמה מהי .3.3.3.2

הפיקוח על מערכות תשלומים  יחידתלהמלצות דוח שרשרת ביצוע עסקה בכרטיסי חיוב,  בהתאם

ועדה זו מהווה . העיין ממין העיין בעלי את שכוללת ,ועדת שוק (ועדת כרטיסי חיוב) הקימה

 ,פלטפורמה לקידום תהליכים ולדיוים בושאים מקצועיים וטכולוגים של בעלי העיין השוים

 (רכישת טובין) במערכת שירותים בכרטיסי חיוב עסקותלדרך הפעילות ולכללי ביצוע וגעים ש

  בישראל.  אלה םבמערך כרטיסי

החלטות  הוועדה הקמתמאז  קידמההפיקוח על מערכות תשלומים, בשיתוף בעלי העיין,  יחידת

  תוך שמירה על יציבות מערכות התשלומים.  ,צעדים רבים לקידום היעילות והתחרות ויישמה

    

                                                             
19 2016.aspx-07-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18  
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  ?בוועדה שקודמו העיקריים הצעדים מהם .3.3.3.3

  

  

  

 

  יתקבלו יישומן לאופן וההחלטות חיוב לכרטיסי הוועדה במסגרת יתקבלו המדייות החלטות•
 ;יעודית מקצועית בוועדה

;בכללו ולציבור לרשויות ,המערכת למשתתפי גיש יהיה הפרוטוקול•

;עיין בעל כל של והטכולוגיים העסקיים לצרכיו בהתאם יהיה בפרוטוקול השימוש•

;מולם תאימות תתקיים או לאומיים-בין תקים יאומצו•
  שרת או המסוף וברמת הפרוטוקול ברמת והרשות החובה רכיבי ויישום מודלורי יהיה הפרוטוקול•

  ;מרוחק

.הפרוטוקול של אחיד מרכזי אפיון ייקבע•

  חיוב בכרטיס עסקה לביצוע הפרוטוקול לפיתוח העקרוות פרסום
   בו ולשימוש

 הפרוטוקול גישות•
  לכלל וזמין גיש יהיה ,התשלומים מערכת את לסכן כדי בפרסומו שאין שבפרוטוקול המידע•

;הציבור

;הסודיות הסכם על לחתימה בכפוף ,תתאפשר שבפרוטוקול המידע לכלל מלאה גישה•

.בעברית לפרוטוקול זהים בתאים זמין והוא האגלית לשפה תורגם הפרוטוקול•

הפרוטוקול מודולריות•
  הפרוטוקול ליישום המדייות את שמתווה ,"בפרוטוקול והרשות החובה רכיבי" מסמך גובש•

;החיוב כרטיסי בשוק
  ואימוץ מרבית גמישות שיאפשר ,חובה רכיבי מיימום קביעת תוך קבעו והרשות החובה רכיבי•

.מולם תאימות או לאומיים-בין תקים

בפרוטוקול שימוש•

;השירות לאספקת מזערי זמן ושמגדיר לפיתוחים בבקשות הטיפול בסדרי שמטפל והל הוגדר•
  המודל יבחן יותר מאוחר בשלב .בפרוטוקול השימוש עבור עמלה תיגבה לא הראשון בשלב•

.בשוק להתפתחויות בהתאם

  חיוב בכרטיס עסקה לביצוע הפרוטוקול לפיתוח העקרוות יישום
 בו ולשימוש

  רק ולשלם לצרכיו מותאמים סליקה שירותי לקבל יכול העסקה ביצוע שרשרת לאורך גורם כל•
  לפתח יוכלו יצרים ;בלבד )דביט( מיידי חיוב בעסקות לתמוך יוכלו וסולקים עסק בתי :עבורם

  חלקי באופן לתמוך יוכלו מעבדים ;יחודיים פעילות ולמגזרי עסק לבתי יעודיות בתצורות מסופים
  לאימות השיטה את לבחור יוכלו מפיקים ;מוסף ערך ושירותי מותגים ,כרטיסים בסוגי מלא או

.הקצה בקודת הלקוח

  )ורשות חובה רכיבי( מודולרי ביישום אשראית פרוטוקול תמיכת השלמת

Cardholder-ה תקרת• Verification Method Limit (CVM), מוך הסף את מהווהלעסקות ה  
  לסף מתחת מגע ללא בעסקות ,כלומר .EMV-ב חיוב כרטיס באמצעות )Contactless( מגע ללא

;)PIN( הסודי הקוד של הקלדה חוצה לא ,זה
  ,מגע ללא בעסקות שתומכים המסופים ושכל ₪ 200 של בגובה אחידה CVMתקרת על הוסכם•

  על שי אימות לביצוע אפשרות תוך ,הייד המכשיר באמצעות מגע ללא עסקות בביצוע גם יתמכו
 .CVM-ל בהתאם,הייד המכשיר גבי

CVM תקרת

  בשל .למערכת להצטרף יכולים לא חדשים וסולקים שמפיקים כך בתה ריבוי אשראית מערכת•
  מזוהים )ריבוי אשראית ממערכת חלק שאים( חדשים מקומיים מפיקים של כרטיסים ,כך

  ברמת תייר לעסקאות חסומים היו בישראל מהמסופים חלק ,לכך בוסף .תייר ככרטיסי במסופים
   ;חסמים היו התייר כרטיסי והן המקומיים הכרטיסים שהן כך ,המסוף

  חסומים יהיו לא,EMVבאשראית והן ריבוי באשראית הן ,בישראל המסופים שכל הוחלט•
  מפיק ,קרי( המקומיות העסקות כל על יוחלו מקומיות בעסקות הטיפול ושכללי תייר לעסקות

 .תייר כעסקת המערכת ידי על שמזוהות אלה לרבות ,)מקומי

 תייר עסקאות
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 לתחרות ATM-ה שוק פתיחת .3.3.4

  ATMעל  )דביטחיוב מיידי ( .3.3.4.1

משיכת מזומן באמצעות מכשירי כספומט מאפשרות שבשים האחרוות הוקמו פלטפורמות שוות 

כן פתרוות לקבלת מזומן מהמוכר בבית העסק ו לעתים בבתי עסק שויםממוקמים שבקאים -חוץ

, בבית העסק עצמובאמצעות חיוב הכרטיס. במקרים רבים לקוחות מושכים מזומן לצורך תשלום 

ביצוע תשלום בגין השירות או המוצר באמצעות אותה פלטפורמה יכול היה לחסוך את משיכת כש

  זה.כבמקרה  מיותרתפעולה שהיא הכספים ומסירתם חזרה למוכר, 

ידי יהתחזק הצורך בבחית האפשרות לבצע עסקת חיוב מ ,ידייחיוב מ עסקותהשימוש ב גידוללאור 

על מערכות  הפיקוח יחידתלמשיכת מזומן. משמשות שלרכישת טובין באמצעות פלטפורמות 

ידי לרכישת טובין יחיוב מ עסקותפעילות סליקת  והתירהאפשרות זו על כן  בחהתשלומים 

  צע בכפוף לכל דין, לרבות:ובאמצעות כל פלטפורמה ובלבד שתב

  ;חובת קבלת רישיון סליקה -

  ;כרכישת טוביןסימון העסקה ללקוח  -

  ;ללקוח אודות העסקה ובית העסק חוץשהעברת המידע  -

 .איסור גביית עמלת שורה בגין פעולה זו -

צעד וסף בקידום התחרות והחדשות במערך  היא ATMעל  מיידי חיוב עסקותלבצע  האפשרות

  לצרכי הלקוחות.מותאמים שהתשלומים ותאפשר לשחקים וספים להציע שירותי סליקה 

 משולב כרטיס .3.3.4.2

כיום קיימות ש עסקותלבצע בכרטיס אחד את כל סוגי המאפשר שכרטיס משולב הוא כרטיס חיוב 

בו ש"דביט") וזאת ביגוד למצב היום  ,, להלןDebitידי (יובוסף ביצוע עסקת חיוב מ חיובבכרטיס 

דחה "רגילים" וכרטיסי דביט פרדים ואין אפשרות לבצע בכרטיס אחד את  חיובקיימים כרטיסי 

  השוות. עסקותכלל סוגי ה

ידי מחשבון העו"ש יבה סכום העסקה מחויב באופן משידי היא עסקה לרכישת טובין יעסקת חיוב מ

  של מבצע התשלום. 

ישראל הפקת כרטיס בק  מאפשרכחלק ממדייות בק ישראל לקידום אמצעי תשלום מתקדמים, 

בק ישראל את חברת שב"א  החה, משולב. לאחר התייעצות עם שחקים שוים בשוק התשלומים

את מערכות שב"א וכן את המסופים  2020 יוי חודשלעדכן עד לסוף  העיין ממיןהשחקים  אתו

 להעיק הוא זה עדכון מטרתבכרטיס משולב.  עסקותיתמכו בביצוע  אלהשכדי בבתי העסק, 

 המחציתסוף לא יאוחר משימוש בכרטיס משולב האת השליטה בבחירת סוג העסקה בעת לקוחות ל

. לאחר יישום עדכון המערכות כאמור, יוכלו מפיקים בישראל לבחור להציע 2020 של הראשוה

על גבי אותו ידי או עסקת חיוב דחה, ילבצע עסקת חיוב ממאפשר שללקוחותיהם כרטיס משולב 

  במעמד העסקה. ותבהתאם לבחירת הלקוח ,תשלום אמצעי
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 ATM-ה למתג מרכזי סליקה ממשק .3.3.4.3

. הבקים חתומים בייהם ATM עסקותשמפעילה חברת שב"א מספק שירותי אישור  ATM-מתג ה

גם את תהליכי ההתחשבות והעברת הכספים בגין  ,בין היתרמסדיר, שעל הסכם הכרה הדדית 

בין כל בק ליתר הבקים צדדיים -דו. בהתאם להסכם הוקמו ממשקים ATM-פעילותם בתחום ה

יעיל ומקשה  לאההתחשבות והעברת הכספים בין הצדדים להסכם. תהליך זה  מבוצעתובמסגרתם 

ממשקי סליקה  ולהקיםדרשים לחתום על הסכמים תפעוליים  אלהעל כיסת שחקים חדשים, שכן 

  פרדים מול כל אחד מהבקים.

-ה מערכת של המשתתפים ועדתעם  בשיתוף ,כן על פועלת תשלומים מערכותהפיקוח על  יחידת

ATM ,ות, סילוקין ויבצע"א שב חברת ידי על יופעלש מרכזי סליקה ממשק לקידוםכספית התחשב 

 להצטרף חדשים שחקים על יקל זה ממשק. ATM-ה מתג פעילותקובץ טו לסליקה עבור  והעברת

מקדמת  מערכות תשלומיםולספק שירותי משיכת מזומים. יחידת הפיקוח על  ATM-ה למתג

  .במערכת ויישומו הסליקה ממשק אפיון תהליך את בימים אלה

 החקיקה לאסדרת שירותי התשלום? מקודמת ומדוע כיצד .3.3.5

 הבקים על הפיקוח בשיתוף, 2015 משת החל מקדמתתשלומים  מערכותהפיקוח על  יחידת

 ומשרד התחרות רשות, ההון שוק רשות, האוצר משרד, ישראל בבק המשפטית והמחלקה

. שירותי PSDהאירופית  המחייבת ההחיהמתבסס על שלמתן שירותי תשלום  חוק ,המשפטים

תשלום והפעלת  עסקותהתשלום כוללים יהול חשבון תשלום, הפקת אמצעי תשלום, סליקת 

 מספר את שמציג איור להלן. רבים בקאים-חוץ תשלום שירותי ותי פועלים בעולםכספומטים. 

  :בעולם בחרות במדיות התשלום שירותי ותי
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, הכללים הוגעים לרישיון של ותי השירות חלקים בשי מבוצע התשלום שירותי אסדרת קידום

  :למייהם וכן חקיקה של הוראות הוגעות לשירות עצמו

בין ותי שזכויות ב, עוסק בחובות ו2019-חוק שירותי תשלום, תשע"ט –שירותי תשלום  חוק -

כריתת חוזה, גילוי אות, שימוש לרעה, כגון,שירותי התשלום ללקוחותיהם ומסדיר ושאים 

. החוק ועד ליצור הגות צרכיות את יחסי הגומלין שבין שירותי התשלום לבין עסקת היסוד

ובאופן  החדשיםהגות אלה גם על אמצעי התשלום ולהחיל אחידות בין ותי שירותי התשלום 

 אוקטובר בחודש לתוקף וכס המשפטים משרד ידי על וקודם חובר החוקצופה פי עתיד. ש

והוא פרי שיתוף פעולה בין בק ישראל ובכלל זה יחידת הפיקוח, משרד האוצר ורשות  2020

 .התחרות

לחוק הפיקוח על  תיקוןכ פורסםש ,)ופיקוח(רישוי  התשלום שירותי את המסדיר חוק -

התיקון לחוק הפיקוח על  – 2016-"ותשעשירותים פיסים (שירותים פיסים מוסדרים), 

למתן  הרישיון תאיסוג רישיון חדש למתן שירותי תשלום.  להוסיף צפוישירותים פיסים 

 עמידה תוך ,להיכס לתחום זהבקאים -לגופים חוץ ויאפשרו סיכון מבוססי הםשירותי תשלום 

 שמבטיחים לתאים במקביל אך, בקאי תאגיד לרישיון ביחס יותר קלות מאסדרות בדרישות

בקאים להתחבר -. רישיון זה יאפשר לותי שירותי תשלום חוץיותר מוכה סיכון רמת

 תזכירובכך להיות שחקים משמעותיים במערך התשלומים בישראל.  מערכות תשלומיםל

המשך תהליך החקיקה צפוי להתקיים לאחר ו 2018 אוגוסטלציבור בחודש  פורסם החוק

  הרכבת הממשלה.

להלן איור . הצרכיות וההגותשירותי התשלום כוללת ושאים רבים בתחום הרישוי  אסדרת

  :אלהדוגמאות לושאים מציג ש

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

אסדרת שירותי  
 תשלום

 הגות צרכיות

 שימוש לרעה

 כשל תמורה

 גורם אימות

 רישוי

 הון עצמי

 יהול סיכוים

שמירת כספים  
 באמות
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 ידייםימ תשלומים .3.3.6

ידיים על גבי התשתית הקיימת של מערכת "זיכויים, ימס"ב מפתחת תשתית לתשלומים מ חברת

 יחידתדי. יחיובים והעברות תשלומים". תשתית זו תאפשר העברת מידע על ביצוע הפעולה באופן מי

 התשתית לקידום"ב מס ידי על שמבוצעים הצעדים שלבחיה  הביצע תשלומים מערכותהפיקוח על 

  .ידיימ לתשלום

ידי. מס"ב יתשלום מל תשתיתמס"ב תספק  חברתלאחר בחיה זו מצא שבאופן עקרוי אין מיעה ש

מערכות על ידי יחידת הפיקוח על  שקבעובתאים  ההשקהטרם  לעמודיחד עם זאת  דרשה

  .תשלומים

  תשלום אמצעי סכמות .3.3.7

 התשלום הוראות להעברת טכולוגיות מערכות על פיקוח רק כולל לא תשלומים מערכות על פיקוח

 ,התשלום שירותי ותי בין(סכמות)  הסכמים מערכות על פיקוח גם אלא, במערכת המשתתפים בין

  .בשוק התשלום אמצעי של והבטיחות ליעילות קריטיות ןהש

 סכמות. אותו לכבד העסק בתי של בהסכמה ובראשוה בראש תלוי התשלום אמצעי של המויטין

 אמצעי את הסולקים יכבדו לפיהם ,לסולקים המפיקים בין הסכמים ליצור ועדו התשלום אמצעי

 להבטיח כדי. ידם על שסלקים העסק בבתי הסכמה אותה תחת שפועלים המפיקים של התשלום

 זו בפעילות לסולקים המפיקים בין ההסדרים את להל כדיו ויעילות בטוחות יהיו אלה עסקותש

, סכסוכים יישוב, אחריות חלוקת, כגון ,זו לפעילות רבים כללים סכמות קבעו ,ושווה אחיד באופן

 .צולבת עמלהו מידע לאבטחת סטדרטים

מאפייים שוים מוהלים תחת סכמות שוות ולעתים מוהלים תחת אותה  עםאמצעי תשלום 

  :תשלום שוים, להלן העיקריים שבהםבישראל פועלים אמצעי סכמה. 

  כפופים הם אליה הסכמה  התשלום אמצעי

  בכרטיס דחה חיוב עסקת
 חברות בין המקומי וההסכם לאומיות-ןהבי הסכמות
  האשראי כרטיסי

  בכרטיס) DEBIT( ידיימ חיוב עסקת

  סכמה אין  )בקאית(העברה  זיכוי הוראת

  סכמה אין  )חשבון לחיוב(הרשאה  חיוב הוראת

  המסלקה כללי  שיק

  מזומן משיכת
 בין ההדדית ההכרה והסכם לאומיות-ןהבי הסכמות
  הבקים

על סכמות אמצעי התשלום חיוי להבטחת  פיקוח – קיימות הסכמות ועדכון חדשות סכמות קידום

להיכס  גם הקרובות צפויים בשיםלהן. כפופים שהיעילות והבטיחות בשימוש באמצעי התשלום 

, דיגיטלי שיק), Faster Payment( ידיימ תשלום ,כגון ,חדשים תשלום אמצעי התשלומיםלשוק 

יעילה ובטוחה באמצעי  ,צולבת פעילות לאפשר כדי. ועוד תשלומים ייזום, תשלום אפליקציות
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הפיקוח על מערכות תשלומים להבטיח שהסכמות הקיימות  יחידת תדרש ,אלה חדשים תשלום

  לקדם סכמות אמצעי תשלום חדשות. ,חוץשיותאמו לאמצעי התשלום החדשים והיכן 

בפרט ו - התשלומים מערךשייכסו ל התשלום שירותי שותילוודא כדי  – חדשים שחקים כיסת

להבטיח גישה  חוץ ,יוכלו להשתתף באופן שוויוי בסכמות - בקאים-חוץ תשלום שירותי ותי

  .הוגים ביחס לכלל השחקים בשוקהם ולוודא שההסכמים  אלההוגת לשחקים 

לאסדרת  יםחוצשהצעדים  אתתשלומים  מערכותהפיקוח על  יחידת בוחתהאמור לעיל,  לאור

הועברה דרישת  כך לשם .התשלומים בשוקדרשים שולקידום ההסכמים הוספים  אלההסכמים 

 הכרזה בחיתל ,מידע למשתתפים בסכמות הקיימות (הסכם ההכרה ההדדית וההסכם המקומי)

  .מבוקרות תשלומים כמערכות עליהן
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סית התשתית - א ספחבישראל הפי 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ב"מערכת זה

 )זיכויים(

זיכויים  , חיובים"מערכת 
 "והעברות תשלומים

 )חיובים וזיכויים(

מערכת אשראית

 )עסקות בכרטיסי חיוב(

ATMמערכת 

 )משיכות מזומן(

CLS

 )ח"עסקות המרה במט(

 מסלקות הבורסה

 )ע"י(

 מסלקת השיקים

העברות מבוססות ייר {
 })שיקים(
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 תשלומים  מערכות של בפעילותן כרוכיםש סיכוים -ב ספח
  

 של התקיה פעילותן על שמירה לצורךסיכוים שוים  הלל דרשים התשלומים מערכות מפעילי

  שוים: לסיכוים דוגמאות להלן. המערכות

 

הסיכון שצד גדי, בין אם הוא משתתף או ישות אחרת, לא יוכל לעמוד  - סיכון אשראי

  ;בעתיד מועדבהתחייבויותיו הכספיות במלואן במועד פירעון, או בכל 

  

הסיכון שצד גדי, בין אם הוא משתתף או ישות אחרת, לא יחזיק די כספים לכיסוי  - סיכון זילות

  ;הצפויים, אם כי הוא עשוי להיות מסוגל לכך בעתידובעיתוי  אופןבהתחייבויותיו הכספיות 

  

סיכון משפטי הוא הסיכון של תחולה בלתי צפויה של חוק או תקה, שתוצאתה היא  - סיכון משפטי

 לא העיין ממיןבדרך כלל הפסד. סיכון משפטי עשוי גם להיווצר אם תחולת החוקים והתקות 

  ;ודאית

  

הסיכון שליקויים במערכות מידע או בתהליכים פימיים, טעויות אוש, כשלי יהול  - סיכון תפעולי

קריסה של השירותים שמספקת להידרדרות או ליביאו לצמצום,  ,או הפרעות מאירועים חיצויים

  ;תשתית שוק פיסי

  

יירות את הסיכון שסליקה במערכת להעברה של כספים או מציין שהמוח הכללי  - סיכון סליקה

  לא יתבצע כצפוי. סיכון זה יכול לכלול סיכון אשראי וסיכון זילות גם יחד. ,ערך

  

יגרום לכך  ,למלא את חלקו כמצופה ,הסיכון שאי יכולתו של משתתף אחד או יותר - סיכון מערכתי

  ;שמשתתפים אחרים לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם במועדן

  

 העיין ממיןציות של גורמים -הסיכון שייגרם זק למערכת תשלומים עקב אי - וציות אסדרה סיכון

  ;חיצויות מאסדרותבתוכה לחוקים ולהוראות 

  

קשור בפגיעה בתדמית המערכת בשל ההתהלות לא הולמת או לא ראויה, שסיכון  - מויטין סיכון

המערכת לבין לקוחות, עובדים בה. פגיעה כזו תשפיע על יחסי הגומלין בין  העיין ממיןשל גורמים 

הוצאות ו ומשקיעים. היא גם עלולה להוביל לאובדן לקוחות, ירידה בהכסות, תביעות משפטיות

  משפטיות ואחרות.
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 מבוקרותוסכום תועות במערכות תשלומים  כמות -ג ספח

את כמות וסכום התועות במערכות התשלומים מתארים שזה מופיעים תרשימים  בספח

  על פי זמן.  המבוקרות

 שה בכל רביתמ/מזערית חודשית כמות, חודשי תועות סכוםבו בכמות לצפות יתן תרשים בכל

  .בכמות הממוצע החודשי השיוי אחוז ואת

  :התרשימים להן
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  מיועדות ומבוקרות מבוקרות תשלומים מערכות תיאור -ד ספח

 זה"ב •

לסליקה יעילה ואמיה של תשלומי שקלים במשק  RTGSמסוג  תשלומיםמערכת  היאזה"ב  מערכת

סולק סופי של כלל מערכות התשלומים בישראל. המערכת כ גםמשמשת בזמן אמת ובאופן סופי ו

  היא מופעלת על ידי בק ישראל. ו 2007ביולי  החלה לפעול

 20מס"ב •

 .1999 -כחברה פרטית לפי חוק החברות, התש"ט 1982החברה הוקמה והתאגדה בישראל בשת 

, )רישוי(תאגיד בקאי שהוא "חברת שירותים משותפת", כהגדרתה בחוק הבקאות  היאהחברה 

 על ידי בק ישראל היא פועלת מכוח רישיון חברת שירותים משותפת שהועק להו 1981התשמ"א 

בהתאם לפעילויות  ,ישיון מעודכןר 2018במאי  29ביום מבק ישראל  קיבלהמס"ב  .1983בשת 

בית אישור החובה לבהתאם להחלטות פטור בתאים מכמו כן  פועלתהמבוצעות בחברה. החברה 

החברה פועלת . הסדר כובל שיתו לחברה, מעת לעת, על ידי הממוה על התחרותהדין לתחרות ל

  עיקריים, כדלהלן:שי שירותים כולל ש"מגזר הסליקה",  הואבעיקר במגזר פעילות אחד, ש

באמצעים אלקטרוים בין מועברים שמתן שירותי סליקה אלקטרוית של זיכויים וחיובים  .1

מתהלים ששל חשבוות  )לפי העיין(בקים ולקוחותיהם של בקים שוים, לשם חיוב או זיכוי 

 ;)להלן: "שירותי הסליקה"(בבקים 

בין הבקים ללקוחותיהם ו ם ממשלתייםשירותי העברת מידע בין הבקים, בין הבקים לגופי .2

  המיתוג").להלן: "שירותי (

  )CLS( המרה לעסקותלאומית -הבין המסלקה •

. השוויצרי לחוק בהתאם שרשומה"מ בע חברה היא ,)CLS )CLS Group Holdings AG תחבר

, הסליקה סיכון - "חהמט לשוק שקשורים הסיכוים בצמצום תועוסק 2002 בשת הוקמה החברה

 בסליקה החלה החברה. לעסקה הצדדים בין"ח המט להוראות התשלום הוראות סליקת באמצעות

 25,000 ומעל סולקים חברים 70-מ יותר ,מטבעות 18 יש וכיום סולקים חברים 39 עם מטבעות 7 של

 בהש הפיקוח ועדת ובאמצעות"ב ארה של הפדרלי הבק ידי על מפוקחת החברה. שלישיים צדדים

  :וביהם שוים שירותים מציעה החברה. CLS-ב סלקים שמטבעותיהם המרכזים הבקים חברים

1. FX settlement 

2. Clsnet 

3.  CLS group holdings ag 

4. Clscleardfx 

5. Clstrademonitor 

6. FX compression service 

                                                             
  .2019 ביוי 30מתוך דוחותיה הכספיים של החברה ליום  20
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7. Cross currency swap settlement 

 21 )םיאוטומטי בקים"א (שירותי שב •

. החברה 1978בשת  1999-כחברה פרטית לפי חוק החברות, התש"טהחברה התאגדה בישראל 

 ביטללתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק יירות ערך. גיד בק ישראל  2019בתחילת חודש יוי  הפכה

. החברה עוסקת 1981את רישיון חברת שירותים משותפת שיתן לחברה בשת  2019ביוי  1ביום 

בכרטיסי חיוב ממסופים בבתי עסק, העברת  עסקותר, איסוף , בין היתמאפשרותשבהפעלת מערכות 

בכרטיסי חיוב, ממשק סילוקין בין סולקים למפיקים של כרטיסי חיוב וכן  עסקותאישורים ל

 העברת אישורים לפעולות משיכת מזומן. 

  מספר שירותים כדלהלן:כולל שהחברה פועלת בעיקר במגזר פעילות אחד (להלן: "מגזר הסליקה") 

 ,כיווית בין סולקים ומפיקים של כרטיסי חיוב לבין בתי עסק-תפעול מערכת תקשורת דו .1

  ;בכרטיסי חיוב בבתי עסקמבוצעות ש עסקותלאישור ולאיסוף 

 ;יהול ותפעול ממשק סילוקין .2

  ;ATMבין רשתות מקשרת שיהול ותפעול מערכת מיתוג  .3

 ;EMV PCואשראית  PCפיתוח והפצה של תוכות אשראית  .4

 ;EMVהסמכת מסופים לאשראית  .5

  פרוטוקול התקשורת. .6
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  תיאור מבה ארגוי -ה ספח
  .22הבקהארגוי של בק ישראל מפורסם באתר  המבה

  :האגף מבה להלן
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, מחלקת חשבות
מערכות תשלומים  

 וסליקה

אגף מערכות  
 תשלומים וסליקה

מדור מדייות מערך 
 התשלומים  

פיקוח על מערכות 
 יהול מסלקות תשלומים


