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"המוניטור" מסייע בהבנת תהליכי ממשל ויישום מדיניות באמצעות יצירת תשתית ידע רחבה, 

אמפירית ואינטגרטיבית של תהליכי יישום ההחלטות. מטרת "המוניטור" היא לקדם את טיוב עבודת 

הממשל בישראל ולהגביר את ההיכרות והמעורבות האזרחית בתחומי העשייה של המגזר הציבורי. 
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קצרצר מנהלות 

דוח זה עוקב אחר יישום הרפורמה במערכת הבנקאית, הנגזרת מהחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק 

הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה( — התשע"ז 1.2017  החוק כולל המלצות מועדת שטרום, אשר התכנסה לראשונה 

ב־2015 ובחנה צעדים נדרשים להגברת התחרות והפחתת הריכוזיות בתחומי השירותים הבנקאיים ושירותים פיננסים, 

עם דגש על המגזר הקמעונאי )עסקים קטנים ובינוניים ומשקי הבית(.

הרפורמה התמקדה בשלושה תחומים: 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

הגברת צד ההיצע: הסרת חסמים 

לכניסת שחקנים חדשים ותחרותיים 

טכנולוגית  תשתית  הקמת  דרך 

לאספקת שירותי מחשוב לגופים 

פיננסיים ואישור תקנות, הוראות 

וכללים הנוגעים לאותם שחקנים 

חדשים. 

סטאטוס: יושם )אך באיחור(

יושם חלקית

יושם

לא יושם
העצמת הצרכנים: הסדרת שירות 

להשוואת עלויות פיננסיות על 

מנת להגביר את ההבנה והיכולות 

של הצרכן בתחום הפיננסי כך 

שיוכל לדרוש מוצרים במחירים 

שירותים  ולצרוך  תחרותיים 

בנקאיים ופיננסיים גם משחקנים 

חוץ־בנקאיים. 

סטאטוס: לא יושם

יושם חלקית

יושם

לא יושם

מעקב אחר יישום הרפורמה: הקמת 

ועדה אשר תבצע מעקב שוטף אחר 

יישום הרפורמה, תסמן חסמים ותציע 

פתרונות לקידומה. 

סטאטוס: יושם חלקית

ניתוח תמונת היישום של הרפורמה העלה את החסמים הבאים: 

לוח זמנים מחייב: בעוד לו"ז נחשב לרוב כמאפשר המקדם יישום מדיניות, לוח הזמנים שנקבע בחוק לא   

היה ראלי למשך הזמן הנדרש ליישום התהליכים שנגזרו מהרפורמה. גם סעיפים אשר יושמו, יושמו לרוב 

באיחור מלוח הזמנים שנקבע.

חוסר תיאום בין משרדי: למרות עבודה משותפת בשוטף, מורכבות תהליכי היישום כללו מטבעם חילוקי 

דעות בין הגופים המעורבים הן בתהליך התכנון והן בתהליך היישום של הרפורמה. נראה כי הוועדה, אשר  

נועדה לעקוב אחר יישום הרפורמה ולהגביר את התאום ביישום, מצליחה לערוך מעקב חלקי בלבד ולעיתים 

אף להכביד על השותפים.  

תכנון לקוי של תהליכי העבודה: תהליך החקיקה לא הכיל בתוכו את הפרמטרים והרזולוציה הנדרשים 

ליישום הקמת שירות להשוואת עלויות, אשר דרש תהליך תיקון חקיקה  נוסף, אשר הביא לדחייה של  

כארבע שנים מלוח הזמנים המתוכנן.

החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה( — התשע"ז 2017, ס"ח 2601.  .1

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
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CECI

רקע

בשנים האחרונות קודמו מספר רפורמות אשר מטרתן,  באופנים שונים, היא להגדיל את התחרות בשוק הבנקאות, גם 

עבור העסקים הקטנים והמגזר הפרטי )הקמת מאגר נתוני אשראי,2 החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק 

הבנקאות בישראל3 ורפורמת ניוד חשבונות בנק4(. מבחינת העוסקים במלאכה כלל תהליכים אלו יבשילו רק לקראת 

קיץ 2021 ויחד הם צפויים להגביר באופן משמעותי את התחרות בשוק הבנקאות ובכדי להעריך את אפקטיביות המהלך 

יש לבחון את התמונה הגדולה החל מתאריך זה. אף ע פי כן, דוח זה עוסק במעקב אחר יישום החוק בלבד.

ביוני 2015 הוקמה על ידי שר האוצר ונגידת בנק ישראל דאז, הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים 

נפוצים, אשר בראשה עמד עו"ד דרור שטרום )להלן: ועדת שטרום(. הוועדה הורכבה מנציגים של בנק ישראל, משרד 

האוצר, משרד המשפטים, רשות ההגבלים העסקיים וכן נציגי ציבור ואקדמיה. תפקיד הוועדה היה להמליץ על הצעדים 

הדרושים להגברת התחרות ולהפחתת הריכוזיות בתחומי השירותים הבנקאיים ושירותים פיננסים נוספים.5 

הריכוזיות בשוק הבנקאות, טרם דו"ח הוועדה והצעת החוק, באה לידי ביטוי במספר אופנים מרכזיים:

ריכוזיות המערכת הבנקאית — השחקן המרכזי באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים בישראל — נשלטה ב־2016 . 1

על ידי חמש קבוצות בנקאיות, אשר החזיקו בכ־94% מסך נכסי המערכת הבנקאית ובכ־95% מכלל האשראי הבנקאי 

במשק.6 תופעת הריכוזיות בלטה בייחוד בשל קיומו של דואופול, בו שתי הקבוצות הבנקאיות המובילות במערכת 
הבנקאית, בנק הפועלים ובנק לאומי, דמו בגודלן והחזיקו ביחד בכ־60% מכלל נכסי המערכת הבנקאית.7

אשראי קמעונאי )לעסקים קטנים ובינוניים ולמשקי הבית שלא לדיור( — חלקם של שני הבנקים הגדולים באשראי . 2

הקמעונאי, עם ישראכרט בבעלות בנק הפועלים ולאומי קארד בבעלות לאומי, היה גדול אף יותר מחלקם בכלל 

נכסי המערכת הבנקאית.8 

היעדר כניסה של שחקנים חדשים לשוק הבנקאות — מאז שנת 1964 לא הוקם בנק חדש בישראל, ובמשך השנים . 3

אף הצטמצם מספרם של הבנקים הפועלים בשוק.9 קיומם של שחקנים מעטים וקביעותם, יצרה מועדון סגור, השמור 

מפני לחצי תחרות חיצוניים, אשר על פי ועדת שטרום חיזק את "האופי האנטי תחרותי של המבנה האוליגופולי 

בו שרויה מערכת הבנקאות זה עשרות שנים".10 

מבנה המערכת הריכוזי נשמר באופן יציב בשני העשורים שקדמו לוועדה, בשל חסמי כניסה גבוהים מאוד עבור . 4

הקמת בנק חדש ובשל חסמי התרחבות אשר מנעו מגופים חוץ בנקאיים להפוך לגורמים משמעותיים בשוק בדגש 

על חסמים בירוקרטים ולוגיסטיים, לצד עלויות כניסה גבוהות מאוד פגעו בהיצע השירותים והמוצרים הפיננסיים.

גם בצד הצרכנים היו חסמים רבים הקשורים למעבר לקוחות בין בנקים ויכולת הצרכנים לקבל שירותים . 5

פיננסים חוץ בנקאיים.11 המוצרים הפיננסיים המורכבים והצרכנים ממעטים להבינם על תנאיהם ומגבלותיהם. 

לספק השירות יתרון מכריע במידע וידע על פני הצרכן. מידע על איכות הלווים, לצד יתרון הגודל, מהווים לספקים 

בנק ישראל — מערכת נתוני אשראי.  .2

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ז — 2017 .  .3

בנק ישראל — מעבר מבנק לבנק ופיצול המוצרים הבנקאיים  .4

דברי הסבר להצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2016, ה"ח 1080,   .5

עמ' 1514.

שם.  .6

שם.  .7

שם.  .8

בר לבב, ג' )2014(. האם ההיסטוריה בענף הבנקאות חוזרת?. המכון לרפורמות מבניות.   .9

ועדת שטרום )2016(. הוועדה להגברת תחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים — דוח מסכם. עמ' 6–7.  .10

שם, עמ' 6–7.  .11

https://www.boi.org.il/he/CreditRegister/Pages/Default.aspx
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://ref-inst.org/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA/
https://ref-inst.org/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA/
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
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הקיימים יתרון מול ספקים חדשים ויכולתם להציע שירותים פיננסיים אלטרנטיביים מתחרים. התוצאה באה לידי 
ביטוי בנטייה של אספקת מגוון מוצרים פיננסיים דרך נותן שירות בודד, גם בתמחור של מחירים לא תחרותיים.12

בספטמבר 2016 הגישה ועדת שטרום דו"ח מסכם לשר האוצר.

עיקרי דו"ח ועדת שטרום13

היעדר תנאים המאפשרים תחרות: כתוצאה מהיעדר תחרות חוץ בנקאית והיעדר תחליפי אשראי ברמה מספקת, . 1

כלומר, אין חלופות נאותות ותחרותיות לקבלת שירותים פיננסים מחוץ לעולם הבנקאות. התוצאה היא שהמערכת 

הבנקאית נהנית מ'כוח שוק עודף' ומרווחי ריבית גבוהים ביחס למגזרים אחרים במשק. לעומת זאת, המגזר הקמעונאי 

סובל מהיעדר איום תחרותי, וכתוצאה מכך טענה הוועדה כי "לקוחות אלה הם בדרך כלל פחות מחוזרים ולפעמים 

אף 'שבויים' בפועל, במובן הכלכלי, בבנק שבו הם מנהלים את חשבונם".

נדרשים שינויים מבניים בשוק הבנקאות: יש לנתק את הבעלות של הבנקים הגדולים בחברות כרטיסי האשראי . 2

ולהפוך את האחרונות למתחרות בבנקים במתן שירותים פיננסיים. )הפרדת בנק הפועלים מישרכארט, ובנק לאומי 

מלאומי קארד(.

הגברת צד ההיצע: הסרת חסמים רגולטורים, טכנולוגיים וכספיים לצד הוראות הגנה עבור מתחרים חדשים והגבלות . 3

על הבנקים לביצוע פעולות מסוימות, כדי לאפשר כניסה של שחקנים חדשים ותחרותיים לתוך שוק השירותים 

הבנקאיים ופיננסיים. גופים אלה יגבירו את התחרות בקרב המגזר הקמעונאי.

העצמת הצרכנים: באמצעים טכנולוגיים על מנת שאלה יוכלו, בסיוע הטכנולוגיה, להבין, להשוות ולצרוך את . 4

השירות הפיננסי הדרוש להם ללא קשר הכרחי לבנק בו ממוקם חשבון העובר ושב. לצורך זאת, נדרשת הקמתה של 

תשתית טכנולוגית שתאפשר לצרכן להשוות במקום אחד בין העלויות השונות של השירותים הפיננסיים.

הקמת ועדה למעקב אחר יישום הרפורמה בחקיקה: כינון ועדה שתוודא את יישום החוק, תאתר בעיות . 5

בהתפתחות התחרות במערכת הבנקאית ותמליץ על שינויים נדרשים בהתאם.

באוגוסט 2016 הוגשה הצעת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל — הידועה בתור 

הרפורמה במערכת הבנקאית.14 בדברי ההסבר של הצעת החוק צוין כי "הוועדה בחנה את תוצאותיהן של רפורמות אלה 

)הקודמות( והגיעה למסקנה כי הן הצליחו לתרום להגברת התחרות באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים לעסקים 

גדולים בלבד",15 ולכן מטרתו העיקרית של החוק הייתה להגביר את התחרות עבור המגזר הקמעונאי )עסקים קטנים 

ומשקי בית(. 

חשוב לציין, כי הצעת החוק לא כללה סעיפים רבים מהמלצות הוועדה. פעילות ולחץ של גופים אזרחיים שונים הכניסה 

חזרה סעיפים רבים לתוך החוק שחוקק בסופו של דבר.

בינואר 2017 אושר בכנסת  החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה( — 
התשע"ז 16.2017

שם.  .12

13.  ועדת שטרום )2016(. הוועדה להגברת תחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים — דוח מסכם. 

14.  הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ו 2016, ה"ח 1080.

15.  שם.

16.  החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה( — התשע"ז 2017, ס"ח 2601.

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchud_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law15/memshala-1080.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
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עיקרי החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה( — 
התשע"ז 201717

במבט על, עוסק החוק שאושר בשלושה נושאים מרכזיים:

הגברת צד ההיצע: הסרת חסמים לכניסת שחקנים חדשים ותחרותיים. 1

תיקוני החקיקה תחת נושא זה עוסקים בהגברת תחרות דרך צד ההיצע והסרת חסמים רגולטורים:

בתיקון חוק הבנקאות )רישוי( נקבעה הקמת תשתית טכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים 	 

פיננסיים. תשתית זו צפויה להוזיל עלויות ולהפחית את חסמי הכניסה לתחומי הבנקאות.

בתיקון חוק הבנקאות )שירות ללקוח( אושרו תקנות, הוראות וכללים הנוגעים לכניסתם של שחקנים חדשים 	 

למערכת הפיננסית, העברת מידע בין שחקנים בנקאיים ופיננסיים ועוד. 

סטאטוס יישום במבט על: יושם 

הנושא הראשון העוסק בתיקוני חקיקה בוצע באחוז גבוה. עם זאת, יש לציין כי הרוב המוחלט של הסעיפים בוצעו 

באיחור לעומת תאריך היעד הראשוני שנקבע. חלקם אף לא בוצעו בהתאם ליעדים החדשים שנקבעו לאורך 

התהליך. מבחינת הגורמים המיישמים היה זה במטרה להבטיח כי הכל יעשה על הצד הטוב ביותר וכי בסופו של 

דבר תיווצר מערכת מתפקדת עבור כולם. תהליכים אלו דרשו זמן והביאו לאיחור המדובר. 

העצמת הצרכנים: הסדרת שירות להשוואת עלויות פיננסיות. 2

פרק זה עוסק במתן כלים לצרכנים שנועדו לעודד את התחרות מצידו.

הפרק מסדיר את השירותים שיינתנו ללקוחות על ידי חברות טכנולוגיות באמצעות קבלת גישה לצפייה במידע 

מקוון אודות הלקוח, המצוי בחשבון בבנק שלו. 

שירותים אלה יאפשרו לקבל מידע מגופים פיננסיים או להעבירו לגופים פיננסיים בשם הלקוח ובהסכמתו לצורך 

קבלת השירותים הבאים: השוואת עלויות, ריכוז מידע ממספר גופים פיננסיים, קבלת הצעות ערך משירותים 

פיננסיים מתחרים לשירותים המסופקים על ידי הבנק וקבלת ייעוץ להתנהלות הפיננסית של לקוח. 

האסדרה תאפשר לציבור לעשות שימוש במידע הקיים בבנק ובזכות זה לקבל שירותים מחברות טכנולוגיות 

חוץ בנקאיות. המידע יוכל לשמש להשוואת מחירים המבוססת על צרכי הלקוח, כך שיהיה קל ללקוח להבין כמה 

הוא משלם בפועל עבור השירותים שהוא צורך וכמה ישלם עבור אותם שירותים במידה והוא יעבור לספק אחר.

סטאטוס יישום במבט על: לא יושם

הפרק השני העוסק בשירות להשוואת עלויות לא בוצע. המועד המקורי ליישומו היה בשנת 2017. נכון לאוגוסט 

2019, מועד יישומו נדחה לשנת 2021. לשם התקנת התקנות גובש צוות הכולל את הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים. 

במהלך עבודת הצוות התברר כי על מנת להשיג את תכליות החוק ועל מנת ליצור אסדרה המגנה באופן מיטבי 

על פרטיות הלקוחות ועל המידע הפיננסי, נדרשים תיקונים לחקיקה הקיימת. בכוונת גורמי המקצוע לקדם את 

החקיקה מיד עם הקמת הממשלה, ובשבועות הקרובים יופץ תזכיר חוק.

במקביל לתהליך זה, בשנתיים האחרונות גיבש בנק ישראל את הסטנדרט הטכנולוגי שבאמצעותו יונגש המידע 

הבנקאי, והכל תוך דיאלוג מול המערכת הבנקאית כדי להבטיח שהיא תהיה ערוכה ליישום. כך שהטכנולוגיה 

מגובשת במקביל לחקיקה, ולכן, ישנה אפשרות כי לוחות הזמנים יתקצרו והיישום יתקיים סמוך ליישום החקיקה, 

וצפוי לצאת לדרך כבר במחצית השנייה של 2020. 

17.  שם.

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_367942.pdf
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מעקב אחר יישום הרפורמה: הקמת הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי למשך 6 שנים. 3

פרק זה עוסק במעקב אחר יישום החוק, במתן המלצות לפי ההתפתחויות בשוק הבנקאי ואיתור חסמים העולים 

מיישומו. חברי הוועדה: מנכ"ל משרד האוצר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, הממונה על התקציבים במשרד 

האוצר, הממונה על שוק ההון, הממונה על ההגבלים העסקיים, המפקח על הבנקים, הממונה על מערכות התשלומים 

בבנק ישראל. על פי החוק תפקידי הוועדה הם: לעקוב אחר יישום הוראות החוק, לערוך בדיקות תקופתיות 

על מצב התחרות בשוק האשראי ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות.

סטאטוס יישום במבט על: יושם חלקית

פעילות הוועדה מבוצעת באופן חלקי. הוועדה הייתה אמורה לפרסם אחת לחצי שנה דו"ח מעקב. בעקבות זאת, 

נכון לאוגוסט 2019, היו אמורים להתפרסם חמישה דו"חות, אך בפועל פורסם רק אחד — ב־18.22.05.2018 

18.  הדו"ח הראשון של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי, 22.05.2018.

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F %D7%A9%D7%9C %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA %D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.pdf
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יישום החוק לפי סעיפים

פרק 1 — תיקון חוק הבנקאות )רישוי( — מס' 23 

הערותסטטוסהסברסעיף

חוק הבנקאות 

)רישוי( 11ג' 

הקמת תשתית 

מחשוב וחובת מכירה 

של שירותי מחשוב 

ותפעולם והשכרת 

מקרקעין המשמשים 

לצורכי שירותי 

מחשוב ותפעולם

11ג. )א()1( פרסום מכרז להקמת תשתית 

טכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב 

ותפעולם לגופים פיננסים.

11ג. )א()2( קביעת כללים למתן מענקים, 

הלוואות או ערבויות שיאפשרו אספקת 

שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסים.

 לוח זמנים: 

 תאריך מקורי: 31.10.17

 עדכון תאריך במסמך תבחינים: 31.01.18

עדכון תאריך בדו"ח הראשון: 10.06.18.

11ג. )ג( לשיקול דעת השר )אם נוכח 

כעבור שנה וחצי כי לא התפתחה תחרות 

מספקת( — ניתן לקבוע כי בנק בעל היקף 

רחב חייב למכור ולתפעל שירותי מחשוב 

או להשכיר מקרקעין המשמשים לצורכי 

מחשוב ותפעול לגופים פיננסים אחרים.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם 

בתאריך 06.09.18 פורסמו 

הכללים למתן מענק 

ממשלתי להקמת לשכת 

שירותי מחשוב בנקאיים 
והוראות למכרז.19

במרץ 2019 נבחרה זוכה 

בקבלת המענק — חברת 

TCS .20 לצורך קבלת 

המענק נדרשה החברה 

לחתום על הסכם עקרונות 

לאספקת שירותי מחשוב 

לבנק חדש או קיים, ואכן 

הזוכה חתמה עם קבוצת 

"מריוס נכט" אשר עתידה 

להקים בנק חדש ועם 

קבוצת "אופק" אשר 

עתידה להקים אגודת 

אשראי.

סעיף 3 )11ג. )ג(: 

ניתן לשיקול דעתו 

של השר והוא צריך 

להחליט האם התפתחה 

תחרות בתחום התשתית 

הטכנולוגי או לא בתום 18 

חודשים.

לכן אין חובה מוחלטת או 

תאריך יעד ממשי לביצוע.

יישום סעיף זה 

בוצע באיחור 

משמעותי

19.  כללים למתן מענק ממשלתי להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים.

https://www.gov.il/he/departments/news/press_27032019  .20

file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\פרק 1 - תיקון חוק הבנקאות (רישוי)\כללים למתן מענק ממשלתי להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים.pdf
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הערותסטטוסהסברסעיף

חוק הבנקאות 

 )רישוי(

36 יב’ 1 

הסדרת מעמדו של 

סולק מתארח

קביעת כללים על ידי הנגיד לאסדרת 

מעמדו ופעולתו של סולק מתארח ואת 

תנאי האירוח. 

אסדרת הכללים, כך שסולק מתארח שאינו 

מחובר ישירות למערכת התשלומים, יוכל 

לעשות שימוש בתשתיות המחשוב של 

סולק מארח נועדה לעודד תחרות בשוק 
הסליקה.21

 לוח זמנים:

 תאריך מקורי: 31.04.17.

תאריך במסמך תבחינים: 31.12.17

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

בתאריך 17.06.18 הכללים 

פורסמו.22 

יישום סעיף  זה 

בוצע באיחור 

פרק 2 — תיקון חוק הבנקאות )שירות ללקוח( 

הערותסטטוסהסברסעיף

חוק הבנקאות 

 )שירות ללקוח(

3 7ב. )ה(.

הסדרת יחסים בין 

מאגד וסולק

שר האוצר רשאי לקבוע את התמורה 

שישלם מאגד לסולק ואת קביעת תנאי 

ההתקשרות ביניהם, במידה של חוסר 

הסכמה בין הצדדים או אם שר האוצר נוכח 

כי הסולק דרש תמורה או תנאי התקשרות 

בלתי סבירים. 

יושם חלקית

יושם

לא יושם

נכון למועד פרסום הדו”ח, 

אוגוסט 2019, לא אותר 

מענה לסעיף זה.

הקביעה כפופה 

לחוסר הסכמה 

בין הצדדים או 

אם שר האוצר 

חושב כי הסולק 

דרש תמורה או 

תנאי התקשרות 

לא סבירים.

חוק הבנקאות 

 )שירות ללקוח(

3 7ה. )ב(

הוראות לעניין מועדי 

ואופן העברת המידע 

של יתרת הלקוח 

בחשבון עובר ושב

המפקח ייקבע בהוראות ניהול בנקאי 

תקין את ההוראות בנושא העברת מידע של 

יתרת הלקוח בחשבון העובר ושב.

תאריך מקורי: 31.07.18
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם, אך באיחור

בתאריך 13.11.18 פורסמו 
ההוראות.23

הדוח הראשון של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי, 22.05.2018.  .21

כללי הבנקאות )רישוי()תנאי אירוח סולק( התשע"ח 2018.  .22

בנקאות בתקשורת — פרק ח'1: העברת מידע בדבר היתרה בחשבון עובר ושב, עמ' 20.    .23

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F %D7%A9%D7%9C %D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA %D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\פרק 1 - תיקון חוק הבנקאות (רישוי)\כללים - אירוח סולק - נוסח סופי.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\פרק 1 - תיקון חוק הבנקאות (רישוי)\כללים - אירוח סולק - נוסח סופי.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\פרק 2 - תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח)\העברת מידע בדבר יתרת הלקוח - עמוד 20.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\פרק 2 - תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח)\העברת מידע בדבר יתרת הלקוח - עמוד 20.pdf
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הערותסטטוסהסברסעיף

חוק הבנקאות 

 )שירות ללקוח(

3 7ו. )ב(

הוראות לעניין תנאי 

הסכם ההפצה בין 

תאגיד בנקאי לבין 

מנפיק קשור בהסכם 

הפצה )של כרטיסי 

אשראי(

המפקח ייקבע בהוראות ניהול בנקאי 

תקין את ההוראות בנושא תנאי הסכם 

ההפצה.

תאריך מקורי: 31.01.19

יושם חלקית

יושם

לא יושם

נכון לאוגוסט 2019, לא 

אותר מענה לסעיף זה.

 

חוק הבנקאות 

)שירות ללקוח( מס' 

22 

3 7ז. )ב(

הוראות לעניין אופן 

הצגת המידע של 

עסקאות שביצע 

לקוח באמצעות 

כרטיס חיוב

המפקח ייקבע בהוראות ניהול בנקאי תקין 

את ההוראות בנושא אופן הצגת המידע בידי 

תאגיד בנקאי.

תאריך מקורי: 31.01.19
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם

בתאריך 13.11.18 פורסמו 
ההוראות.24

פורסם צו המורה 

על דחיית מועד 

התחילה של 

סעיף 7ז לחוק 

הבנקאות )שירות 

ללקוח( ל 

   25.31.01.20

חוק הבנקאות 

)שירות ללקוח( מס' 

22 

3 7ז. )ג( קביעת 

הוראות בתקנות 

לעניין העברת מידע

 שר האוצר ייקבע הוראות בתקנות 

בנושא העברת מידע ממנפיק לתאגיד 

בנקאי

תאריך מקורי: 31.01.19
יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם 

בתאריך 30.01.19 תוקנו 
התקנות.26

פורסם צו המורה 

על דחיית מועד 

התחילה של 

סעיף 7ז לחוק 

הבנקאות )שירות 

ללקוח( ל 

 27.31.01.20

כרטיסי חיוב — ניהול בנקאי תקין הוראה מס' 470.  .24

צו להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה לחוק הבנקאות( )דחיית מועד התחילה של סעיף 7ז.(   .25

עמ' 1956.

26.  תקנות הבנקאות )שירות ללקוח( )העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי(, תשע"ט–2019.

27.  צו להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה לחוק הבנקאות( )דחיית מועד התחילה של סעיף 

7ז.( עמ' 1956.

file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\המפקח על הבנקים - כרטיסי חיוב - 2.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\המפקח על הבנקים - כרטיסי חיוב - 2.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\קובץ התקנות- צו דחייה לסעיף 7ז.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\קובץ התקנות- צו דחייה לסעיף 7ז.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\קובץ התקנות- צו דחייה לסעיף 7ז.pdf
file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\קובץ התקנות- צו דחייה לסעיף 7ז.pdf
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file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\קובץ התקנות- צו דחייה לסעיף 7ז.pdf
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פרק 3 — שירות להשוואת עלויות פיננסיות

הערותסטטוסהסברסעיף

פרק יא 1: שירות 

להשוואת  עלויות 

 פיננסיות 

70 )ה(

תקנות לעניין צפייה 

 ושימוש 

במידע פיננסי מקוון

א. סעיף 70 )ה( 1 — השר יקבע הוראות 

לעניין צפייה במידע פיננסי מקוון  לפי 

סעיף 70ב: צפייה במידע פיננסי שבידי גוף 

פיננסי באופן מקוון על ידי לקוח או נותן 

שירות הלוואות שקיבל אישור מהלקוח. 

בנוסף, ההוראות ייקבעו על פי 5 סעיפי 

פירוט שעיקרם: סוג המידע הפיננסי הניתן 

לצפייה, אופן הגשת הבקשה לצפייה ואופן 

הגבלתה, אופן מתן ייפוי הכוח לנותן שירות 

להשוואת עלויות, אופן ההעמדה והצפייה 

במידע.

ב. סעיף70 )ה( 2 —  השר יקבע הוראות 

לעניין אופן החזקת ותקופת החזקת המידע 

הפיננסי בידי נותן השירות.

ג. סעיף70 )ה( 3 — השר יקבע הגבלות 

על העברת מידע מנותן שירות לגוף פיננסי 

אחר.

ד. סעיף70 )ה( 4 השר ייקבע הוראות 

הדרושות לשם אבטחת מידע. 

תאריך יעד מקורי: 31.07.17.

עדכון תאריך במסמך תבחינים: 15.11.17.

עדכון תאריך בדו”ח הוועדה הראשון: 

.30.06.18

יושם חלקית

יושם

לא יושם

לא יושם

ע"פ מידע שנמסר ממשרד 

האוצר באוגוסט 2019, 

הפרק כולו נמצא בהליך 

חקיקה מואץ שמטרתו 

להבטיח כי התוצר יהיה 

הטוב ביותר.

הצפי הינו שתזכיר 

תיקון החקיקה יפורסם 

בספטמבר אוקטובר — 

2019. לפי משרד האוצר, 

במקביל לעבודה על תיקון 

החקיקה מתקיימת עבודה 

על הצד הטכנולוגי של 

השירות להשוואת עלויות. 

התקדמות הפלטפורמה 

הטכנולוגית צפויה לקזז 

חלק מזמן העיכוב של 

עליית השירות.

השירות בכללותו יהיה 

מוכן במרץ 2021 עם 

אפשרות להקדמה בלוחות 

הזמנים למחצית השניה 

של 2020.

פרק יא 1: שירות 

להשוואת עלויות 

 פיננסיות 

70 )ו(

הוראות לשימוש 

במידע פיננסי מקוון

א. סעיף 70 )ו( א — המפקח ייקבע 

הוראות לנותני השירות  בעניין השוואת 

עלויות, ביצוע תפקידם לפי הפרק ולשמירה 

על עניינם של לקוחות, פרטיות ואבטחת 

מידע.

ב. סעיף 70 )ו( ב — המפקח ייתן הוראות 

שמטרתן להבטיח כי נותן השירות להשוואת 

עלויות יעשה שימוש במידע הפיננסי המקוון 

לפי סעיפים 70ד ו70ה.

 מועד מקורי של סעיף 70 )ו( ב 31.07.17

יושם חלקית

יושם

לא יושם

לא יושם

התאריך המעודכן ע”י 

הוועדה ליישום היה 

.30.06.18

המרכז להעצמת 

האזרח פנה 

בנושא למפקח 

על הבנקים, אך 

נכון לאוגוסט 

2019, טרם 

הושגה תגובה.
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הערותסטטוסהסברסעיף

פרק יא 1: שירות 

להשוואת עלויות 

פיננסיות 

מרשם של נותני 

שירות להשוואת 

עלויות

א. סעיף 70 )ז( א — המפקח ינהל מרשם 

של נותני השירות להשוואת עלויות.

ב. סעיף 70 )ז( ב — השר יקבע תנאים 

לרישום במרשם למחיקה מהמרשם 

ולהתליית הרישום.

יושם חלקית

יושם

לא יושם

לא יושם

נכון לאוגוסט 2019, לא 

אותר מענה לסעיף זה. 

המרכז להעצמת 

האזרח פנה 

בנושא למפקח 

על הבנקים, אך 

נכון לאוגוסט 

2019, טרם 

הושגה תגובה.

פרק 4 — תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות ראשונות

הערותסטטוסהסברסעיף

תוספת שנייה )סעיף 

70ה( פרק ב: תחילה,  

תחולה, הוראות 

מעבר והוראות 

ראשונות 

א. סעיף 12 )א( — הקמת ועדה לבחינת 

התחרות בשוק האשראי.

ב. סעיף 12 )ב( — תפקידי הוועדה: 

1. מעקב אחר יישום הוראות החוק 

והמלצה על צעדים לשיפור והגברת 

התחרות בשוק האשראי.

2. עריכת בדיקות תקופתיות ואיתור 

חסמים בהתפתחות התחרות בשוק 

האשראי.

3. המלצה להפעלת הסמכות.

ג. סעיף 12 )ג( — פרסום תבחינים לבחינת 

הצלחה בהגברת התחרות בשוק הבנקאות 

)תאריך מקורי 31.04.17(.

ד. סעיף 12 )ד( — אחת ל 6 חודשים תגיש 

הוועדה דו"ח על התקדמותה, עבודתה 

והמלצותיה.      

יושם חלקית

יושם

לא יושם

יושם באופן חלקי

טיוטת תבחינים:

 פורסמה להערות הציבור 
ב־28.10.05.17

תבחינים רשמיים פורסמו 
ב־29.25.10.17

הוועדה פרסמה דו"ח 

אחד בלבד עד אוגוסט 

2019. הדו"ח פורסם 
בתאריך 30.22.05.18

הוועדה נמצאת 

בתהליך כתיבת 

טיוטת הדו”ח 

השני — אין צפי 

לתאריך פרסום.

28.  הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי — טיוטת תבחינים מדידים.

29.  הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי — תבחינים מדידים רשמיים.

30.  הדו"ח הראשון של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי.

file:///C:\Users\User\Documents\מוניטור מעקב\מסמכים כללים\הועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי 10.05.17.pdf
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תובנות ומסקנות 

כאמור במבט על, הדוח מחולק לשלושה חלקים: הגברת צד ההיצע, אשר מיושם ושני חלקים נוספים העוסקים 

בהעצמת הצרכנים ומעקב אחר יישום החוק אשר לא יושמו. ברור לכל כי רפורמה מורכבת כגון זו דורשת תהליכי 

יישום סיזיפיים וארוכים הדורשים את התגייסות כלל הדרגים המקצועיים והפוליטיים הן בממשלה והן בכנסת בכדי 

ליישמה והתגייסותם לשלב החקיקה איננו מספיק. 

מניתוח תמונת היישום ניתן להצביע על מספר מסקנות לגבי החסמים והמאפשרים לחוק:

לוח זמנים מחייב: נחשב למאפשר אשר מביא לרוב ליישום המדיניות המבוקשת באמצעות כינוס כל   

הגורמים ללוח זמנים אחיד ומחייב. אך במקרה זה ניתן לראות כי מרבית הסעיפים שיושמו יושמו באיחור 

רב.  כך לדוגמא מסמך התבחינים היה אמור להתפרסם באופן רשמי שלושה חודשים מיום תחילתו של 

החוק. תהליך העבודה על המסמך כלל דיונים של הוועדה שנמשכו כחודשיים, פרסום טיוטת הדו"ח להערות 

הציבור, דיונים על הערות הציבור ועריכתן, שימוע לגופים שביקשו להופיע בפני הוועדה וכתיבת התבחינים 

הסופיים לאחר ההערות. התהליך נמשך בפועל 9 חודשים. 

חוסר תיאום בין משרדי: תהליך היישום לווה בחילוקי דעות בין הגופים השונים המעורבים בתהליך 

ולמרות עבודה משותפת באופן שוטף לא עמדה ועדת המעקב המשותפת בהתחייבויותיה להיפגש ולהפיק  

דוח מעקב אחת לחצי שנה. הוועדה הורכבה מגורמי מפתח בתחומם בעלי ידע והבנה עמוקה בשוק מורכב 

זה אשר הורו להצביע על חסמים ולהציע פתרונות לתהליך היישום. התכנסותה של הוועדה הינה קריטית 

למעקב אחר השלכות הרפורמה על השינויים בשוק וההשלכות על כלל צרכני השירותים הבנקאים. העובדה 

כי הוועדה אינה מתכנסת ואינה מפיקה דוחות כפי שמורה החוק מעידה על חוסר התאום בין הארגונים 

השונים.  

תכנון לקוי של תהליכי העבודה: בממשלה ובין הגופים השונים האחראים לחוק )בנק ישראל, רשות 

ההגבלים העסקיים( הוביל לכך שתהליך החקיקה לא הכיל בתוכו את כל הפרמטרים הדרושים ליישום  

פרק מרכזי והכרחי בחוק — הקמת שירות להשוואת עלויות. תהליך של תיקון החקיקה — גם אם מדובר 

בהחלטה הנכונה בהתאם לנסיבות — הוביל לדחייה של כארבע שנים.
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