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 תמצית

 בפעילות בהמשך לפניות שהגיעו אל רשות התחרות מאת חברות פינטק בנוגע לקשיים שלהן

בדיקה שנועדה להבין את פעילותן של חברות בהרשות החלה  ,מול המערכת הבנקאית

 הפינטק, את הקשיים שהן מצויות בהם וסיבותיהם. 

נטיית הוא  הפיננסיאחד הגורמים המובילים לתחרות המוגבלת שקיימת כיום בתחום 

סל המוצרים הפיננסיים שלהם מהבנק שבו הם מנהלים את חשבון  כל הצרכנים לרכוש את

להקל על פריקות הסל תוך  היאאחת הדרכים לקדם תחרות במערכת הפיננסית  העו"ש.

 )חברות שעושותחברות הפינטק הכנסת שחקנים אשר יתחרו בתחומים ספציפיים מתוך הסל. 

 ה מובהקתהן דוגמ( יה חדשנית לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסייםשימוש בטכנולוג

הבנק מציע שבידיהן להציע שירות תחליפי ותחרותי לחלק מהשירותים שאותם לסוג חברות 

 ,מבדיקת הרשות עולה שהבנקים אכן רואים את חברות הפינטק כאיום תחרותיללקוחותיו. 

 .בחלק מתחומי הפעילות

על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(,  ק הפיקוחחוקק חו 2016בשנת 

מצויות כיום תחת  רבות ( שבעקבותיו חברות פינטקחוק הפיקוח)להלן  2016-התשע"ו

חברת פינטק ש. כדי (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן פיקוחה של רשות שוק ההון

על צריכה לקבל רישיון מרשות שוק ההון שמעיד על בחינה של הרגולטור תוכל לפעול, היא 

מבקשי אודותיה. עד למועד כתיבת מסמך זה, ניתן מספר מועט יחסית של רישיונות ומרבית 

במעמד נחות, גם בעיני הבנקים,  יםפועלים לפי אישורי המשך עיסוק שנתפס הרישיונות

 ביחס לרישיון. 

חברות פינטק שכן בלעדיו, הן לא יכולות י לצורך פעילות של חשבון בנק הוא מוצר חיונ

. לפיכך, קשיים בפתיחת חשבון וניהולו עשויים להציע מוצרים ושירותים עבור לקוחותיהן

להיות חסם משמעותי לכניסת חברות פינטק לפעילות בשוק. בבדיקה לא נמצאו ראיות 

 חרותי שהבנקים רואיםהת מהאיום נובעתשהתנהלות הבנקים כלפי חברות הפינטק 

עם זאת, מבנה המערכת הבנקאית ויחסי התחרות שבין חברות הפינטק יחד . מהפינטקים

 תמריץ שלילי מובנה לאפשר גישה למתחריהם למערכת הבנקאית. בנקיםל מייצריםלבנקים 

מהבדיקה עולה כי הבנקים מטילים דרישות שמקשות על חברות הפינטק לפתוח ולנהל 

את  מעכבות ואף מונעות, בלתי ישימות ק מהדרישות שמציבים הבנקים הן. חלחשבון בבנק

 לתחרות בבנקים. לפעילות בישראל וכניסתן של חברות הפינטק 

נחוצות על מנת להתמודד עם הסיכונים בטענה כי הן דרישותיהם מצדיקים את הבנקים 

לחובות איסור הלבנת  הסיכון העיקרי שהעלו הבנקים נוגע .הכרוכים בניהול חשבונות אלה

ת שגישת וורשויות זרות מלמד FATF,1-הארגון הבינלאומי ה עמדת אולםעליהם.  ותהון שחל

הבנקים מחמירה יתר על המידה. התמונה הכוללת שעולה היא שנוח לבנקים לנקוט בגישה 

                                                        
לאומי המוביל את המאבק הגלובלי בהלבנת -הוא כוח המשימה הבין Financial Action Task Force (FATF) -ארגון ה 1

 הון, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית הקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים בתחומים אלה.
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. כך להימנע מניהול מהסיכונים הכרוכים בפעילותם מול חברות פינטקוזהירה מעבר לנדרש 

מהמערכת  ןדיר אותשעלול לה באופן ,מייצרים סביבה המקשה על חברות פינטק לפעולם שה

 .הפיננסית

בקרב הרגולטורים הפיננסיים בישראל ישנה תמימות דעים באשר לחשיבות שיש בקידום 

של  ןמספר צעדים חשובים על מנת להקל על פעילותננקטו תחום הפינטק ובעת האחרונה 

אולם נדרשים צעדים נוספים על מנת להסיר את החסמים שחברות הפינטק  .חברות הפינטק

 ניצבות מולם.

ההמלצות הבאות עולות בקנה אחד עם המלצות של רשויות תחרות אחרות בעולם אשר בחנו 

בכך שהבנקים שולטים בגישת  הטמונהסוגיות דומות ועמדו אף הן על הבעייתיות המובנית 

 .חשבון הבנק -לותםמתחריהם לתשומה חיונית לפעי

  משרדי -אנו ממליצים על הקמת צוות בין –גיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים

רשות  ,איסור הלבנת הון, רשות שוק ההוןלרשות הבהשתתפות הפיקוח על הבנקים, 

ורשות התחרות לצורך  , משרד המשפטים, אגף התקציבים במשרד האוצרניירות ערך

לים לבנים לבנקים שיאפשרו הקלה בסביבת הפעילות של גיבוש פרקטיקות נאותות ודג

משרדי במסגרתו -הבנקים וחברות הפינטק. לטעמנו ישנה חשיבות רבה בקיום צוות בין

כל גוף יוכל להביא ממומחיותו על מנת לתת מענה שלם ומהיר לחברות הפינטק וגם 

  .לום עתידייםלחברות שצפויות להיכנס תחת מטריה רגולטורית כגון נותני שירותי תש

 אנו ממליצים שרשות שוק ההון תקדם הליך מהיר  – קידום מהיר של הליך מתן רישיונות

ויעיל של מתן רישיונות לחברות פינטק. קיומו של משטר פיקוח אפקטיבי, שבבסיסו 

 עומד הרישיון שניתן מהרגולטור, הוא גורם עיקרי בהפחתת הסיכון הכרוך בניהול חשבון

 . סייע להתפתחות ענף זהתהגברת קצת מתן הרישיונות  .בנק

  אנו ממליצים על קידום צו איסור הלבנת הון עבור נותני  -קידום צו איסור הלבנת הון

שירות בנכס פיננסי ורכזי הצעה בהקדם. תחולתו של צו כאמור תפחית את סיכוני 

ביום   ;בפעילות מולםהבנקים בפעילות מול גופים אלה ואף תאפשר להקל על הבנקים 

להחלת חובות צו הנוגע בכנסת ומשפט  וועדת חוקה, חוקאושר ב 2021בפברואר  02

 נותני שירות בנכס פיננסי.משטר איסור הלבנת הון על 

 השלמת החקיקה בעניין ה-regulatory sandbox - ממליצים לצוות ה-regulatory 

sandbox בהובלת אגף התקציבים ומשרד המשפטים, לקדם את חקיקתו המהירה של ,

תזכיר חוק להערות ) 2020-החוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף

ואושר על ידי וועדת השרים לענייני חקיקה ביום  2020ביוני  28 -ציבור פורסם ביום ב

 .(2021בינואר  11

 אנו ממליצים שבנק  -כת זה"ב לגופים שאינם בנקיםמתן אפשרות חיבור ישיר למער

ישראל יאפשר חיבור ישיר למערכת זה"ב לגופים שאינם בנקים ויפרסם תנאים 

נדרש לעמוד על מנת  גוף, בנקאי או חוץ בנקאי, אובייקטיביים ומבוססי סיכון בהם

שיהיה זכאי להתחבר למערכת. מתן גישה ישירה למערכת הסליקה מפחית את התלות 
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ויוצר תנאים רגולטוריים שוויוניים בין הבנקים לגורמים של גופים שאינם בנקים בבנקים 

. בטווח הארוך, הרחבת מגוון נותני שירותי התשלום וסוגי העסקאות אף חוץ בנקאיים

תחזק את יציבות המערכת בדרך של פיזור הסיכונים. היבטים אלה חשובים במיוחד נוכח 

אל כיום ומיעוט השחקנים שניתן לבצע פעילות פיננסית ריכוזיות ענף הבנקאות בישר

 באמצעותם.

לאחר עבודת בדיקה שערכה הרשות על התנהלותם של הבנקים ולאחר שיחות גובש דוח זה 

עם הרגולטורים הפיננסיים השונים ושיח ממושך  שהתקיימו עם גורמים שונים בשוק

סוגיות שעלו. עמדותיהם של מתוך רצון לגבש מתווה לפתרון של ה ,האמונים על התחום

מובאים בפרק  ,שלהם עם האמור בדוח זה הדעותהרגולטורים השונים, ובכלל זה חילוקי 

  פורסמה להערות הציבור טיוטה של הדוח. 2020 מברבספט 21ביום . של הדוחהשישי 

התרשמנו  הציבורהערות תקבלו התייחסויות ממספר גורמים ולמעט תגובה של בנק אחד, מה

הייתה הסכמה כללית עם עיקר ממצאי הדוח והתמונה שמצטיירת ממנו. כעת הדוח  כי

נציין כי בין פרסום טיוטת הדוח לבין פרסום דוח סופי זה, ניכר כי  הסופי.בנוסחו  םמפורס

חלק מההמלצות לעיל כבר התחילו להיות מיושמים, באופן חלקי או מלא, על ידי הרגולטורים 

שכבר ננקטו ומחזקת את ידי הרגולטורים בהמשך ת על הצעדים הרלוונטיים. הרשות מברכ

  נקיטת צעדים אשר יוכלו להביא פתרון תחרותי של ממש לתחום חשוב זה.
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 רקע .1

בעת האחרונה התקבלו ברשות התחרות פניות מצד חברות פינטק שעניינן הקשיים שבהם 

פתיחת חשבון בנקאי  2.הן נתקלות בכל הקשור לפתיחת חשבון בבנק וניהול פעילותן דרכו

, שכן דרך חשבון הבנק הן מחזיקות כספים רבות של חברות פינטק ןחיונית לצורך קיומ

המאפשרים להן לקיים את פעילותן, בין אם בתחום שירותי אשראי, שירותי תשלום או כל 

שירות אחר. לפיכך קשיים בפתיחת חשבון וניהולו עשויים להיות חסם משמעותי לכניסתן 

לפעול ובהתאם לכך ליכולת חלקן להציע מגוון שירותים מתחרים לשירותים ן וליכולתלשוק 

המוצעים על ידי המערכת הבנקאית. בהמשך לפניות, ערכה רשות התחרות בדיקה בנושא 

שנועדה להבין את פעילותן של חברות הפינטק והסביבה שבה הן פועלות, וכן למפות את  

מול המערכת הבנקאית ואת הסיבות לכך. לשם כך, הקשיים שהן נתקלות בהם בפעילותן 

ונערכו  3ערכה הרשות שיחות עם חברות פינטק, נאספו מסמכים מחמשת הבנקים הגדולים

 שיחות ודיונים רבים עם הרגולטורים הרלוונטיים. 

בדיקת הרשות העלתה כי יש ממש בטענותיהן של חברות הפינטק וכי חלק מהפרקטיקות 

אית מקשות על פעילותן העסקית. יודגש כי לא נמצאו ראיות הנהוגות במערכת הבנק

בהמשך, נובעת תואר תשהמצביעות על כך שהתנהגות הבנקים כלפי חברות הפינטק, כפי 

שמעט בנקים מכך מהרצון לחסום פעילות המתחרה בהם. יחד עם זאת, קיים כשל מבני 

 שולטים בגישה של כל מתחריהם למערכת הפיננסית בישראל. 

ים הניכרים של חברות פינטק לפעול מול המערכת בנקאית עלולים לפגוע פגיעה הקשי

חמורה ביכולתן לחולל תחרות וחדשנות בתחומים הפיננסיים. חשיבותן התחרותית של 

חברות הפינטק מתחדדת לאור מאפייני המערכת הבנקאית בישראל. על אף הצעדים 

תחום השירותים הבנקאיים, תחום המשמעותיים שננקטו בעת האחרונה לקידום התחרות ב

זה עדיין מאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה, חדשנות מוגבלת ותחרות מועטה בין מספר בנקים 

 גדולים, לצד חסמי כניסה גבוהים. 

בעבר, הוקמו מספר וועדות שמטרתן להגביר את התחרותיות בתחום הבנקאות והשירותים 

בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים )להלן הפיננסיים, ובכלל זה הוועדה להגברת תחרות 

של ועדת שטרום מצא שהנטייה של הצרכנים היא לצרוך מגוון  4(. הדוח הסופיועדת שטרום

מוצרים פיננסיים כסל של מוצרים )למשל אשראי, ניהול תיק ניירות ערך ופיקדונות(, כאשר 

את סל המוצרים  המוצר המוביל הוא חשבון העו"ש. כך שנטיית הצרכנים היא לרכוש

הפיננסיים שלהם מהבנק שבו הם מנהלים את חשבון העו"ש. עמדתה של רשות התחרות 

                                                        
דיונים בנושא אף נערכו בוועדת הרפורמות בכנסת )הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות  2

, ובהמשך הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הבאות: הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, עבודת 2015-ונית, התשע"העיר

 שמפעילות מערכת לתיווך באשראי וועדת הרפורמות( לעניין חברות  -תקופת הלידה וההורות והצ"ח שירותי תשלום -נשים
בנק הפועלים בע"מ; בנק מזרחי טפחות בע"מ; והבנק  בנק לאומי לישראל בע"מ; בנק דיסקונט לישראל בע"מ; 3

 הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.
 ניתן לצפות בדוח בקישור הבא: 4

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchu 

d_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchu%20d_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/banks_sevices_competitiveness_committee/he/Vaadot_ahchu%20d_BanksServicesCompetitivenessCommittee_SummarizingReport.pdf
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בוועדת שטרום בנושא זה התקבלה ואחת מהמלצות הדוח היא לשפר את התחרות בשירותים 

הבנקאיים בדרך של הכנסת מתחרים חדשים אשר יוכלו להתחרות בבנקים על רכיבים 

( או להציע סלים מגוונים פריקות הסללהלן ירותים הבנקאי )מסוימים בלבד מתוך סל הש

 ומתחרים. 

חברות פינטק מסוימות הן דוגמה מובהקת לשחקנים שיש ביכולתם להגביר את התחרות. 

ביכולתן של חברות הפינטק לייצר פתרונות שיתגברו על חסמים רבים המאפיינים את תחום 

מוצרים חדשניים, יעילים ותחרותיים.  השירותים הבנקאיים ובאפשרותן להציע לציבור

משכך, רואה הרשות בכניסה של חברות פינטק לתחום השירותים הבנקאיים חלק חשוב 

מיישום המלצות ועדת שטרום ואמצעי משמעותי להגברת התחרות בתחום ולשיפור פעילות 

 המערכת הפיננסית. 

לקראת פרסום דוח זה, הציגה הרשות את ממצאי בדיקתה בפני הרגולטורים הרלוונטיים 

השונים, וכן קיימה איתם חשיבה משותפת בדבר הצעדים הראויים לפתרון הקשיים הקיימים. 

בין היתר, התקיימו דיונים עם הפיקוח על הבנקים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור 

(, משרד המשפטים, רשות שוק ההוןוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן (, רשות שרשלא"ה)להלן 

הסתייגויותיהם והערותיהם של הפיקוח על הבנקים, רשות  משרד האוצר ורשות ניירות ערך.

בנוסחו הסופי לאחר פרסום הדוח מפורסם כעת  שוק ההון ורשלא"ה מצורפים לדוח זה.

 שהתקבלו, בעיקר לפרק ההמלצות.טיוטת הדוח להערות הציבור ובשילוב חלק מההערות 

התרשמנו כי הייתה הסכמה , למעט תגובתו של בנק אחד, הערות הציבורכאמור, ממרבית  

 כללית עם עיקר ממצאי הדוח והתמונה שמצטיירת ממנו.

של הדוח נעמוד על התפתחות תחום הפינטק בישראל והאסדרה הרלוונטית  הראשוןבפרק 

 השלישיחברות הפינטק לבין המערכת הבנקאית. בפרק  נדון בממשק שבין השנילו. בפרק 

נתאר את ממצאי הרשות באשר לקשיים של חברות הפינטק כתוצאה ממדיניות ונהלי הבנקים 

נתייחס לניהול סיכוני הלבנת  הרביעיבכל הנוגע לפתיחת חשבון בנק וניהולו השוטף. בפרק 

נציג את הערות  השישיבפרק  נציג את מסקנות הבדיקה. חמישיההון ומימון טרור. בפרק 

נציג את השביעי דוח ובפרק בועמדות הרגולטורים ביחס לנושאים והממצאים שהועלו 

 הצעדים שכבר ננקטו ואת המלצות הרשות לקידום התחרות בתחום. 

 תחום הפינטק  .א

ההתפתחות הטכנולוגית בעת האחרונה הביאה לצמיחתן של חברות שמספקות שירותים או 

ים באמצעים טכנולוגיים חדשניים ושוק הפינטק הישראלי מתאפיין בצמיחה מוצרים פיננסי

אך חלק גדול מהחברות אינן מציעות את שירותיהן  -משמעותית החל מתחילת העשור הקודם 

דוח הצוות הבין משרדי לבחינת הקמתה של סביבת ניסוי כפי שנמצא בבשוק הישראלי, 

  5.(sandbox -דוח הלחברות טכנולוגיה פיננסיות )להלן 

                                                        
 ניתן לצפות בדוח המלא בקישור הבא: 5

https://www.gov.il/BlobFolder/news/press_24022019/he/PressReleases_files_press_24022019_file.p

df 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/press_24022019/he/PressReleases_files_press_24022019_file.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/press_24022019/he/PressReleases_files_press_24022019_file.pdf
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אין כיום הגדרה מוסכמת ומקובלת למונח "פינטק". יש סוגים רבים של חברות אשר ניתן 

לכנותן כ"חברות פינטק", העוסקות בפיתוח טכנולוגיות פיננסיות ומתן שירותים פיננסיים 

מבוססי חדשנות מתחומים שונים. בתזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, 

חברת  ,sandbox -שגובש בעקבות המלצות דוח ה (sandbox-חוק הלהלן ) 20206-התש"ף

פינטק מוגדרת כחברה העושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית לצורך אספקת מוצרים ושירותים 

 פיננסיים. 

-במסגרת דוח ה ,בחינה של תחומי פעילותן של חברות פינטק בעלות זיקה לישראל

sandbox,  העלתה כי כמחצית מהחברות עוסקות בתחומי שוק ההון ותשלומים, כאשר

התחום השלישי בגודלו הוא כלי ניהול פיננסיים לעסקים. בשנים האחרונות התפתחו תחומים 

חדשים יחסית, כגון תיווך במתן הלוואות ומטבעות וירטואליים. ישנם תחומים מפותחים 

כגון תחומי הביטוח )למשל חברות ביטוח בעולם שטרם הגיעו לנפח משמעותי בישראל 

)שימוש בטכנולוגיה חדשנית כדי לעמוד  Regtech-( וLemonade7דיגיטליות כדוגמת 

בתחומים רבים פעילות הגופים היא ש מכאן עולהבדרישות הרגולציה והציות באופן יעיל(. 

שבהם  משלימה לפעילות הבנקים או לא קיימת ביניהן זיקה, אך ישנם גם מקרים רבים

 פעילות המערכת הבנקאית. בפעילות גופי הפינטק מתחרה 

, חלק גדול מהחברות שהן בעלות זיקות לישראל sandbox-כאמור, על פי ממצאי דוח ה

משמעות הדבר היא שהצרכן הישראלי אינו נהנה  אינן מציעות את שירותיהן בשוק הישראלי.

ברת הנגישות למערכת הפיננסית ממלוא פירות הצמיחה הטכנולוגית בתחום הפיננסי. הג

ויצירת סביבה שבה חברות אלה יוכלו לפעול הן חיוניות לצורך כניסת חברות אלה לפעילות 

להלן  3בשוק הישראלי, כמו גם הגברת יכולת התחרות של חברות פינטק קיימות. בפרק 

 יתוארו חלק מהגורמים שמקשים על חברות אלה להציע את שירותיהם בשוק הישראלי. 

לחברות פינטק שעיסוקן הוא מתן שירותים פיננסיים יכולת משמעותית להגביר את התחרות 

בתחום השירותים הבנקאיים באמצעות הצעת מוצרים פיננסיים פריקים או סלי שירותים. כך 

"פלטפורמות הנודעות גם כלמשל, חברות העוסקות בהפעלת מערכת לתיווך באשראי )

ותיהן להלוות זה לזה באמצעות המערכת, תוך שימוש מאפשרות ללקוח ("P2Pהלוואות ל

באמצעים טכנולוגיים חדשניים. בכך הן מתחרות מול הבנקים הן כאפיק השקעה וחסכון 

)מבחינת המלווים( והן כאפיק לקבלת אשראי )מבחינת הלווים(. בנוסף, חברות שיעסקו 

וכדומה( יתחרו בבנקים  במתן שירותי תשלום )ניהול חשבון תשלום, העברת זיכויים וחיובים

  גם בתחומי הליבה של ניהול חשבונות ואמצעי תשלום. 

בנוסף לתרומתן לתחרות, לתעשיית הפינטק הישראלית פוטנציאל לסייע בעידוד החדשנות 

 בתחום, בשיפור הנוחות והתאמת השירותים הפיננסיים ובהתייעלות המערכת הפיננסית. 

                                                        
 ניתן לצפות בתזכיר החוק בקישור הבא: 6

 https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Impa21072020.aspx; בחוק ה- 

sandbox  חברה פיננסית חדשנית".כחברת פינטק מכונה"  
 חברת ביטוח דיגיטלית אמריקאית שהליכי החיתום וניהול התביעות בה דיגיטאליים ומבוססים בעיקרם על ביג דאטה. 7

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Impa21072020.aspx
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 אסדרה רלוונטית .ב

כחלק מיישום המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע חוק הפיקוח חוקק 

הצוות ליישום ההמלצות בנושא  על ידיתזכיר חוק הפיקוח גובש  2015.8שפורסמו בפברואר 

שרשות התחרות הייתה חברה בו. חוק הפיקוח נועד, בין  9רגולציה על נותני שירותי מטבע,

בנקאיים הן מבחינת הגברת אמון -פיננסיים החוץהיתר, להסדיר את תחום מתן השירותים ה

חוק הפיקוח  10.הצרכנים בשוק, והן מבחינת הגברת התחרות והנגישות לשירותים הפיננסיים

תוקן מאז פרסומו מספר פעמים, בעיקר כדי להרחיב את תחולתו על מנת להסדיר תחומי 

 פעילות פיננסיים נוספים. 

מתן  11של גופים פיננסיים העוסקים במתן אשראי,כיום, חוק הפיקוח מסדיר את פעילותם 

מתן שירותי פיקדון ואשראי )אגודות אשראי(, הנפקת כרטיסי  12שירות בנכס פיננסי,

למרבית סוגי הרישיון ישנה רמה בסיסית או  .והפעלת מערכת לתיווך באשראי 13אשראי,

טק שעיסוקן מורחבת, כתלות בהיקף פעילות בעל הרישיון. מסמך זה מתמקד בחברות פינ

מתן שירותים פיננסיים, ובפרט בסוגי הפעילות שהוסדרו כבר בחוק הפיקוח. זאת, בהוא 

להבדיל מחברות פינטק שפעילותן משלימה לפעילות מערכת הבנקאות, כגון חברות 
14regtech  המסייעות לבנקים לקיים את חובותיהם הרגולטוריות ולרוב אינן נתקלות בבעיות

 המתוארות כאן. 

" crowdfundingסף לגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, קיימים רכזי הצעה )"בנו

-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח א(4ב)15גיוס הון המוני( אשר פעילותם מוסדרת מכוח סעיף  –

וכפופים לפיקוח רשות ניירות ערך. מאחר שבמועד תחילת הבדיקה פעילות גופים אלה  1968

אך רשות ניירות ערך העירה כי  .אלה לא עסקה בגופיםהייתה בראשיתה, בדיקת הרשות 

 הקשיים שיתוארו בהמשך מתקיימים גם עבורם ומקשים גם על פעילותם.

פיננסיים לפי חוק הפיקוח אינו רשאי לפעול אם לא קיבל רישיון או אישור נותן שירותים 

מאת רשות שוק ההון. החוק קבע תקופת מעבר בת שנתיים לצורך בחינת  15המשך עיסוק

, ניתנו החלטות בכרבע מהבקשות שהוגשו 2019הבקשות. עד תום תקופת המעבר ביולי 

                                                        
 ניתן לצפות בדוח המלא בקישור הבא: 8

 https://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FINALREPORT.pdf 
 ניתן לצפות בכתב המינוי בקישור הבא: 9

https://www.gov.il/he/Departments/PublicBodies/currency_service_regulation_team_committee 
 ניתן לצפות בחוק הפיקוח בקישור הבא: 10

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_439.htm  
 מתן הלוואות, ניכיון צ'קים, ניכיון שוברי אשראי, ערבות לאחר ועוד. 11
או העברה של נכס פיננסי וכן ניהול או שמירה  החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר לרבות פריטה, המרה, מכירה 12

 ועוד., שיקים םוירטואליינכס פיננסי כולל מגוון אמצעי תשלום כגון מזומן, מטבעות  ;של נכס פיננסי
 התקשרות בחוזה כרטיס אשראי עם לקוח והתחייבות למתן אשראי באמצעות כרטיס האשראי. 13
 חברות העוסקות בפיתוח כלים טכנולוגיים לשם מתן פתרונות עבור תהליכים רגולטוריים עבור מוסדות פיננסיים. 14
 אישור שניתן לעוסק ותיק אשר הגיש בקשה לרשות שוק ההון טרם כניסת חוק הפיקוח ותיקוניו לתוקף. 15

https://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Documents/FINALREPORT.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/PublicBodies/currency_service_regulation_team_committee
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_439.htm
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ים לצורך הסדרת הליך בחינת בקשות פרסמה רשות שוק ההון נהל 2019באוגוסט  16בלבד.

מבקשי זה, ניתנו מספר מועט יחסית של רישיונות ומרבית  דוחעד למועד כתיבת  17לרישיון.

אישורי המשך עיסוק. מעיון במרשם נותני שירותים  מכוחממשיכים לפעול הרישיונות 

רישיונות ונדחו  197-ניתנו כ 2021 ינוארועד  2019פיננסיים באתר רשות שוק ההון, מיוני 

 18רישיונות.בקשות ל 225-כ

המשמעות שיש לכך כפולה: ראשית, גופים שלא הייתה להם פעילות לפני כניסת חוק הפיקוח 

ותיקוניו לתוקף מנועים לפעול עד לסיום הליכי בחינת הרישיונות, אשר בחלק מהמקרים 

ח לתוקף ולפיכך נמשכים זמן רב. שנית, גופים אשר כבר פעלו עובר לכניסת חוק הפיקו

מצויים במעמד נחות ביחס למי שמחזיק  ,ממשיכים לפעול מכוח אישור המשך עיסוק

מאחר שאישור המשך עיסוק אינו מעיד על בחינה מעמיקה של  ,בין היתר ,זאת .ברישיון

הרגולטור ערך שקיבל לאחר אותו בניגוד לגוף שמחזיק ברישיון פעילות ש, הרגולטור

אמצעי משמעותי להפחתת כנקים אינם רואים באישור המשך עיסוק לכן הב .לגביובדיקות 

 מחזיק אישור המשך העיסוק.שמי הסיכון שלהם בפעילות מול 

על גופים פיננסיים חלות חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, מכוח צווים שהם 

בות לביצוע הליך צווים אלה, בין היתר, מטילים על גוף פיננסי חו 19ייעודיים לסוג פעילותם.

דיווח לרשלא"ה על פעולות רגילות )פעולות  ;זיהוי ואימות זהות הלקוח ;הכרת הלקוח

העולות על הסף הקבוע בצו( ובלתי רגילות )פעולות או ניסיון לביצוע פעולות אשר לאור 

ביצוע בקרה שוטפת על פעילות  ;(המידע המצוי בידי הגוף המדווח נחזות כבלתי רגילות

 גיבוש מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושאים אלה ועוד.  ;תיעוד ושמירת מסמכים ;לקוח

עד לעת זו, הותקנו ונכנסו לתוקף צווי איסור הלבנת הון בנוגע לנותני שירותים פיננסיים 

אושר  2021לפברואר  02 -וב מערכת לתיווך באשראי, הפעלת שעוסקים במתן אשראי

לנותני להחלת חובות משטר איסור הלבנת הון על נוגע הו צ ,אך טרם נכנס לתוקףבכנסת, 

מנפיקים לפי ואשראי  , אגודותהצעהרכזי  . טרם הוצא צו מתאים עבורשירות בנכס פיננסי

מול המערכת הגופים  פעילותחוק הפיקוח. היעדר קיומו צו איסור הלבנת הון מקשה על 

ת הון כמתואר לעיל תורמת הבנקאית ובכלל, שכן תחולתן של חובות משטר איסור הלבנ

להפחתת סיכוני הסקטור ומסייעת לבנקים להעריך את הסיכונים בהיבטים אלה, כפי שיפורט 

 בהמשך. 

                                                        
, על פי הדוח השני של הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי )וועדת יישום דוח שטרום(. ניתן 2020הנתון נכון למרץ  16

 לצפות בדוח בקישור הבא: 

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/credit_market_committee/he/Vaadot_ahchud_CreditMarketCo

mmittee_Report_2.pdf 
 ניתן לצפות בנוהל הרישוי בקישור הבא: 17

https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-

%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2019-8223.pdf 
 .https://fslproviders.cma.gov.il/מקור: מרשם נותני שירותים פיננסיים,  18
 .2000-)ב( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס7ראו סעיף  19

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/credit_market_committee/he/Vaadot_ahchud_CreditMarketCommittee_Report_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/credit_market_committee/he/Vaadot_ahchud_CreditMarketCommittee_Report_2.pdf
https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2019-8223.pdf
https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2019-8223.pdf
https://fslproviders.cma.gov.il/
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חובות לפי פקודת מס הכנסה לאסוף מידע על אודות לקוחותיהם  גםעל גופים פיננסיים חלות 

כפי שיפורט לצורך העברה לרשות המסים שתעביר אותו לרשויות הרלוונטיות בחו"ל, 

 בהמשך.

 הממשק בין חברות פינטק והמערכת הבנקאית  .2

 חשיבות הבנקים לחברות הפינטק .א

לב הפעילות העסקית של חברות פינטק שעוסקות במתן שירותים פיננסיים כרוך בביצוע 

פעילות פיננסית עבור לקוחותיהן. הפעילות מתבצעת בבסיסה בין חשבון הבנק של חברת 

נק של הלקוח שלה או בין חשבונות המשויכים ללקוחות חברת הפינטק לבין חשבון הב

הפינטק המנוהלים בתוך חשבון חברת הפינטק. כך למשל, חברת פינטק שעוסקת במתן 

אשראי מעבירה את האשראי מחשבון הבנק שלה אל חשבון הבנק של הלקוח, ולהפך כאשר 

ר כספים בין מלווה מעבי מפעיל מערכת לתיווך באשראימדובר במקרה של החזר אשראי; 

 ללווה באמצעות חשבון הנאמנות של החברה וכו'. 

יכולת ההצלחה של חברות פינטק תלויה, בין היתר, ביכולתן לקדם את התכנית העסקית 

שלהן, לפתח מוצר בהצלחה ולהגיע במהירות לשוק. היכולת לקדם את התכנית העסקית 

כיום אין לחברות פינטק חלופה  20נקים.עם הב קשרי גומלין תקיניםתלויה גם ביכולת לקיים 

מלבד הסתמכות על הבנקים לצורך ביצוע פעילות זאת. זאת מכיוון שנכון לעת זו רק בנקים 

 כפי שנרחיב בהמשך. –רשאים לנהל חשבונות בבנק ישראל 

 התייחסות המערכת הבנקאית לחברות פינטק .ב

בחלק מתחומי  תחרותיבדיקת הרשות העלתה שהבנקים רואים את חברות הפינטק כאיום 

. על אף שמדובר בגופים קטנים, חלק מהבנקים רואים אותם כמתחרים בתחומים הפעילות

רווחיים שונים. בנוסף, תופסים הבנקים את האפשרות לפריקת סל המוצרים הבנקאי, בין 

כאיום תחרותי משמעותי בשנים הקרובות. זאת, בשל  ,היתר בעקבות הבנקאות פתוחה

יתרון של הבנק ביחס למידע על הלקוח וכן בשל החשש מאבדן הקשר של החשש לאובדן ה

הבנק עם הלקוח, באופן שיהפוך את הבנק למי שרק מתפעל את החשבון אך לא נותן את 

השירות הפיננסי עצמו. ניכר כי הבנקים סבורים שבעתיד האיום התחרותי המשמעותי ביותר 

ולות בכניסתן לתחום השירותים הבנקאיים עבורם יגיע מכיוונן של חברות הטכנולוגיה הגד

 תחילה לתחום התשלומים ולאחר מכן גם לתחומי האשראי ולשאר השירותים הבנקאיים. –

לצד ההכרה באיום התחרותי מצד חברות הפינטק, מהבדיקה עולה גם כי הבנקים מסווגים 

וחוששים כי  את הגופים הפיננסיים המוסדרים ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ומימון טרור

יהיו חשופים לסיכוני ציות, סיכוני מוניטין, סיכונים משפטיים ועוד בפעילות מולם. בין 

הנזקים שמהם חוששים הבנקים עקב ניהול פעילות של גוף פיננסי מוסדר: קנסות, הליכי 

 אכיפה בישראל ובחו"ל ואפילו חבות פלילית במקרים מסוימים. 

                                                        
  .sandbox-בדוח ה 15מעמ'  20
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צאו בבדיקת הרשות ראיות שהתנהלות הבנקים כלפי כפי שהוזכר במבוא, יודגש שלא נמ

מהחשש התחרותי שהם רואים מחברות הפינטק. יחד עם זאת, מבנה  נובעתחברות הפינטק 

להם תמריץ שלילי  מייצריםהמערכת הבנקאית ויחסי התחרות שבין חברות הפינטק לבנקים 

 מובנה לאפשר גישה למתחריהם למערכת הבנקאית. 

 פינטק בפתיחת חשבון וניהולוקשיים של חברות  .3

בפרק זה נתאר את ממצאי בדיקת הרשות בנוגע לקשיים שבהם נתקלות חברות הפינטק בכל 

הנוגע לפתיחת חשבון בנק וניהולו השוטף. נדגיש, כי אין מדובר בדרישות ותנאים הקשורים 

 לבקשת אשראי של חברת הפינטק מהבנק אלא לעצם ההסכמה לפתוח חשבון ולנהל אותו.  

ות של הבנקים כלפי חברות הפינטק היא בחובתם הכללית של נקודת המוצא לדיון בהתנהל

הבנקים מכוח דיני הבנקאות שלא לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח ולנהל חשבון לבקשת 

ומכתב של המפקחת על  22(411נב"ת )להלן  411על פי הוראות ניהול בנקאי תקין  21לקוח.

שנובע מסיבות הקשורות סירוב  23(,מכתב המפקחת)להלן  2018הבנקים שפורסם באפריל 

מכתב המפקחת מורה גם לחמשת  25ייחשב לסירוב שהוא סביר. 24להלבנת הון ומימון טרור

הבנקים הגדולים לקבוע הנחיות לשם ניהול הסיכונים בפעילותם מול גופים פיננסיים 

 על בסיס גישה מבוססת סיכון.  26מוסדרים,

ת מכתב המפקחת, קבעו ואימצו הבדיקה העלתה שחמשת הבנקים הגדולים קיימו את הורא

. מרבית גופים פיננסיים מוסדריםבדירקטוריון מדיניות לפתיחה וניהול חשבונות של 

גם גיבשו נהלים ליישום המדיניות. אולם, בחינה מהותית של  –אך לא כולם  –הבנקים 

המדיניות והנהלים שנקבעו על ידי הבנקים השונים מעלה כי יש בהם כדי להקשות בצורה 

 יכרת על חברות הפינטק. נ

 27הסקירה להלן תתמקד בנותני שירותים פיננסיים מוסדרים כמשמעותם במכתב המפקחת.

יובהר כי אין מדובר בסקירה כוללת וממצה של מדיניות ונהלי הבנקים כפי שגובשו, אלא 

בסקירה המתמקדת בתיאור ההיבטים שבהתנהלות המערכת הבנקאית שלדעתנו מקשים על 

נטק. עיקר הממצאים המובאים בפרק זה מבוסס על מסמכי המדיניות והנהלים חברות הפי

 .נוכח רגישות הנתוניםשל הבנקים ומוצג באופן חלקי 

                                                        
 .1981-)א( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א2סעיף  21
 ניתן לצפות בהוראה בקישור הבא: 22

 https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/411.pdf 
 ניתן לצפות במכתב בקישור הבא:  23

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfThe
BankingSupervisionDepartment/201803.pdf  
 יצוין כי המכתב מתייחס לכלל הגופים שמפוקחים ע"י רשות שוק ההון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים.

 אלה. כמפורט בהוראות 24
 ונספח ג' שם. 411לנב"ת  50סעיף  25
המפקחת על הבנקים הגדירה גופים אלה כגופים שמפוקחים על ידי רשות שוק ההון במסגרת חוק הפיקוח על שירותים  26

 פיננסיים מוסדרים וכן רכזי הצעה, בין גופים אלה ישנם גם חברות פינטק.
 יובהר כי הבדיקה לא עסקה בנותן שירותי בנכס פיננסי מסוג מטבע וירטואלי. 27

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/411.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/411.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfTheBankingSupervisionDepartment/201803.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfTheBankingSupervisionDepartment/201803.pdf
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 גיבוש מדיניות ונהלים מחמירים .א

בדיקת הרשות העלתה כי הבנקים גיבשו מדיניות לפתיחת חשבונות וניהולם עבור גופים 

יון. נמצא כי דרישות הבנקים אינן מאבחנות בין פיננסיים מוסדרים ואישרו אותה בדירקטור

חברת פינטק שקיבלה היתר המשך עיסוק לבין חברת פינטק שקיבלה רישיון מאת הרגולטור 

וזאת למרות שרמת הסיכון לבנק הכרוכה בניהול הפעילות עבור בעלי רישיון ובעלי היתר 

של רשות שוק ההון  עברו בחינהלמרות שבעלי רישיון המשך עיסוק היא שונה בתכלית. 

שהם זוכים  עולהבנוגע לתקינות פעילותם לרבות בדיקת מערכי הציות שלהם, מהבדיקה לא 

 לאמון גבוה יותר או להקלה מצד הבנקים בשל כך.

לעניין זה, בנק ישראל העיר שהיעדר קיומו של צו איסור הלבנת הון שחל על נותני שירות 

בנכס פיננסי ועל נותני שירותי תשלום )שטרם נכנסו תחת מטריית האסדרה(, בין אם יש 

וזאת בנוסף לפרמטרים אחרים.  הםלאו, משפיע על רמת הסיכון של ובין אםלהם רישיון 

כי הבנקים מתייחסים בצורה שונה לנותני שירותי אשראי  תהלהעאולם, בדיקת הרשות לא 

 שהיו כפופים כבר לצו איסור הלבנת הון בעת הבדיקה.

נתונים לדוח זה לא כל הבנקים סיימו לגבש נהלים הנכון לעת איסוף  ,כפי שהוזכר לעיל

 כאמור, וזאת על אף הדרישה במכתב המפקחת ובמסמכי המדיניות של הבנקים עצמם.

קה נמצא כי מרבית הבנקים לא קבעו לוחות זמנים מחייבים לבדיקות הנדרשות לצורך מהבדי

פתיחת החשבון עבור חברות פינטק. זאת, למרות שמדובר בתהליך שמעורבים בו גורמים 

רבים בתוך הבנקים שאחראים לבדיקת מכלול ההיבטים הכרוכים בניהול החשבון. גם כאשר 

א מקנים ודאות לגבי משך התהליך: כך למשל, במקום שבו לוחות זמנים נקבעים, הם עדיין ל

ימי עסקים מיום קבלת כל המסמכים הרלוונטיים מהחברה,  90בנק קבע שיפתח חשבון תוך 

נקבע גם כי מניין הימים יתאפס כל אימת שהבנק סבור שנדרש מידע נוסף מהחברה. בהקשר 

א נוהגים לסרב לפתוח חשבון זה, הועלו טענות על ידי חברות הפינטק שלפיהן הבנקים ל

אלא פועלים בצורה "רכה" יותר המקשה על התהליך, כגון אי מענה לפניות ו"גרירת רגליים" 

בבדיקת מסמכים. כמו כן, מכיוון שמסמכי מדיניות ונהלי הבנקים בכל הנוגע לפתיחה וניהול 

ת המוטלות חשבונות אינם מפורסמים לציבור, אין לחברות הפינטק דרך לצפות את הדרישו

 עליהן על מנת להיערך בהתאם או לחלוק על החלטת הבנק שאינן עומדות בדרישה אלה. 

לעניין זה, לאחר איסוף המידע על ידי הרשות, בנק ישראל העיר כי כיום מרבית הבנקים 

הנוהל שתואר לעיל  ,בכלל זה .קבעו לוח זמנים לבדיקה שנע בין מספר ימים לעד חודש

 ן מבורך.תוקן. מדובר בעדכו

 פרשנות מרחיבה למונח "סירוב סביר" .ב

הטעמים שהבנקים קבעו אשר יצדיקו סירוב לפתוח או  ביןעוד העלו ממצאי הבדיקה כי 

לנהל חשבון של גופים פיננסיים מוסדרים נמנו לדוגמה: חשש שהחברה לא ממלאת את תנאי 

פעילות שמתאפיינת רישיונה או את הוראות הדין; פעילות  שהיא "חסרת היגיון כלכלי"; 

פעילות בלתי רגילה מתמשכת; קיומו של מידע שלילי  בסיכון מוגבר כלפי הבנק או הלקוח;



 
 
 
 

14 
 

 על אודות הלקוח; פעילות שלדעת הבנק אינה יכולה להיות מפוקחת על ידו באופן ראוי ועוד.

חופפים למדיניות הכללית של הבנק ובחלק אחר מהמקרים מדובר אלה חלק מטעמים 

 שייחודיים לגופים פיננסיים מוסדריםבטעמים 

מהבדיקה עולה כי כל אחד מטעמים אלה יכול לשמש כעילה לסירוב סביר של הבנק לפתיחת 

חשבון וניהולו כשלעצמו, ללא התחשבות בפרמטרים נוספים כגון אופי הפעילות, היקפו, 

ר הלבנת הון. מורכבותו וגורמי הסיכון של הלקוח לרבות עצם קיומו של רישיון או צו איסו

משמעות הדבר היא שהבנקים הותירו לעצמם מרחב פעולה רחב מאוד להימנע מניהול 

הסיכונים הכרוכים בפתיחה וניהול חשבון לגופים פיננסיים מוסדרים, ובכללן לחברות 

 פינטק. 

בנוסף, חלק מהבנקים קבעו כי סירוב לפתוח חשבון ללקוח שסורב בפתיחת חשבון אצל 

ר מסיבות רגולטוריות או מסיבת איסור הלבנת הון ומימון טרור, הוא בגדר מוסד פיננסי אח

סירוב סביר. גם טעם זה יכול לעמוד כשלעצמו, ללא תלות ביתר המאפיינים של הלקוח 

ושאר גורמי הסיכון. משמעות הדבר שהחלטה של בנק אחד עשויה להביא למעין "חרם 

 . כולה גישה למערכת הפיננסית בישראלקבוצתי" אשר מדיר את המבקש ובעל השליטה בו מ

 כניסה לנעלי הרגולטור .ג

עוד העלו ממצאי הבדיקה כי הבנקים דורשים מגוון רב של מסמכים במסגרת בחינת בקשה 

לפתיחת חשבון, לרבות מסמכי הכר את הלקוח )להרחבה ראו בהמשך(; רישיון או אישור 

 ם של חברות הפינטק. המשך עיסוק בתוקף; וכן מדיניות וכלים לניהול סיכוני

חלק מהבנקים דורשים אישורים ואסמכתאות על עמידה בדרישות רגולציה שלא ברור כי יש 

בנמצא גורם שמסוגל להנפיק אותם, וזאת חלף הסתמכות על כך שמדובר בגופים בעלי 

כך לדוגמא: נדרשו אסמכתאות  ,רישיון כדין ושיש רגולטור האחראי לפיקוח על פעילותם

"ד או רו"ח על כך שהחברה עומדת בכל רגולציה החלה עליה וכן דוח ביקורת באישור עו

בהוראות דיני איסור הלבנת הון  תעומד החברהשנתי שנערך על ידי גורם חיצוני שמאשר כי 

ומימון טרור; נדרשה הצהרה של עו"ד על עמידה בכל הוראות הציות והחובות המוטלות 

צועי בלתי תלוי, שיוסכם על הבנק, שיבדוק את מכוח הרגולציה; נדרש אישור מגורם מק

לכללי צו איסור הלבנת הון והוראות רשות שוק ההון; נדרשה סקירה של רו"ח  חברההציות 

, החברההמקובל על הבנק, שמתייחסת לתיאור וטיב הפעילות והשירותים שניתנים ללקוחות 

בנק ישראל העיר כי  אישור כי החברה עומדת בכל התנאים המחויבים לפי כל דין ועוד.

 במקרים שהגיעו אליו המקרים נבחנו והוא העיר לבנקים על כך.

מעבר לדרישת הבנקים להיכנס לנעלי הרגולטור בנוגע להבטחת קיומן של חובות חברות 

שחלק מהבנקים הולכים צעד נוסף קדימה וקובעים  הבדיקה העלתההפינטק על פי דין, 

דרישות ייחודיות, המחמירות מאלה שנקבעו בהוראות הדין, וזאת גם כלפי גופים מפוקחים 

בעלי רישיון כדין. כך למשל, נמצא כי בנק בוחן את הוותק, הניסיון והידע המקצועי של 

ון טרור; אם החברה לא החברה בתחום הפעילות שלה וכן בתחום מניעת הלבנת הון ומימ
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עומדת בדרישת הבנק, אז הבנק דורש ממנה להיעזר בחברת מיקור חוץ בעלת ידע וניסיון 

בתחום הציות. כן נבחנים מבנה החברה, קיום עקרונות ממשל תאגידי בה ואופן מינוי קצין 

ציות ובעלי תפקידים אחרים הנדרשים לפעילות החברה או לקיום תנאי הרישיון. במקום 

 ר קבע הבנק תנאי כשירות מפורטים לקצין הציות וזאת באופן גורף לכלל הגופים.אח

ישנן דרישות מחמירות נוספות שנוגעות להון המינימלי של החברה )למשל, אופן שמירת 

)למשל, דרישות  מפעילי מערכת לתיווך באשראיההון העצמי( וכן ביחס לנאמן בחשבון של 

(. לעניין ההון המינימלי, בנק ישראל העיר שבמקרים שבחן לניסיון מינימלי או אישור זהותו

נראה שהמדיניות נקבעה טרם הכנסת הגופים למשטר אסדרה וכיום תוקנה, לאחר בדיקת 

 הרשות.

נוסף על דרישות הבנקים ביחס לפעילות הגופים שפורטו לעיל, הבדיקה העלתה שחלק 

החוק ושפרטיה אף הוסדרו  מהבנקים מסרבים באופן גורף לאפשר פעילות שמותרת לפי

במפורש בצווי איסור הלבנת הון. כך, למשל, דרישה שלקוחות של חברות שפועלות בתחום 

האשראי יהיו יחידים תושבי ישראל או תאגידים ישראלים הרשומים בישראל, בעלי חשבון 

ר לחו"ל ולהיפך. במקום אח ביניהןבנק פעיל בישראל וכן התחייבות כי אין העברות כספים 

נמצא איסור על חברות לפעול מול לקוחות בעלי תושבות מס זרה. עוד נמצא כי חלק 

. םלפעול מול בנקים בחו"ל בחשבונ מפעילי מערכת לתיווך באשראימהבנקים אוסרים על 

מסדירים בצורה פרטנית את חובות  יהםכל זאת, בשעה שצווי איסור הלבנת הון שחלים על

 גורמים מחוץ לישראל.   מול םאיסור הלבנת הון בפעילות

. הבדיקה מערכת לתיווך באשראי מפעיליראוי לעמוד על הקשיים הייחודיים העומדים בפני 

מפעיל מערכת מעלה שחלק מהבנקים סבורים שיש לבנקים אחריות כלפי הלקוחות של 

מכוח דיני הנאמנות או שהבנקים יהיו חשופים לסיכוני מוניטין במקרה של  באשראי תיווךל

תפיסה זאת משפיעה על המדיניות לדעתנו,  המנהל אצלם פעילות.המפעיל כשל של 

 שנקבעה ביחס לניהול פעילות לגופים אלה. 

הם מבצעים את קשורים לעובדה שמערכת לתיווך באשראי  מפעיליחלק מהקשיים של 

מחזיק את  לתיווך באשראי מפעיל מערכתחשבונות מרובי נהנים. מאחר ש פעילותם דרך

נחשב לתיווך באשראי מפעיל מערכת , כל לקוח של ולטובת לקוחותי והכספים בחשבונ

לנהנה בחשבון הנאמנות בבנק. כפי שיוסבר בהמשך, על הבנקים חלה חובה לרשום את 

ים סבירים. לעניין זה, המפקחת על פרטי הזיהוי של נהנים בחשבון נאמנות ולאמתם באמצע

הבנקים קבעה במכתבה כי על הבנקים לקבל את רשימת הנהנים באופן מרוכז פעם בחודש. 

אך, הבדיקה העלתה שנקבעו דרישות מחמירות יותר ביחס לפירוט נהנים בחשבון, אשר אף 

יצוין כרוכות בקבלת מידע עסקי מפורט על מתחריהם של הבנקים, כפי שנפרט בחלק הבא. 

כי הבנקים פטורים מהחובה לרשום נהנה בחשבונות של גופים פיננסיים אחרים שנמצאים 

בעקבות  28תחת משטר איסור הלבנת הון כגון חברות ביטוח, בנק הדואר, מנהלי תיקים ועוד.

                                                        
 לצו איסור הלבנת הון שחל על הבנקים. 5סעיף  28
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מגעים שקיימה הרשות עם המפקחת על הבנקים עקב ממצאי בדיקה זאת, פרסמה המפקחת 

מפעילי מערכות בנקים מחובות רישום נהנה גם בחשבונות של אשר פוטרת את ה 29הוראה

צו איסור  םושל חברות למתן אשראי שקיבלו רישיון פעילות ושחל עבורלתיווך באשראי 

הלבנת הון. ככל שהוראה זו תיושם על ידי הבנקים, יהיה בכך כדי להקל משמעותית על 

 הקשיים המתוארים. ולייתר חלק ממערכות לתיווך באשראי  ימפעילשל  םפעילות

 מעורבות בפעילות מתחרים וקבלת מידע תחרותי רגיש .ד

חלק מדרישות הבנקים כרוכות הלכה למעשה במעורבות של הבנקים בפעילותם השוטפת 

 של גופים שמתחרים בהם ובקבלת מידע רגיש תחרותית מהם. 

וכן כל  כך למשל, ישנה דרישה של בנק כי כל שינוי בבעלות או בשליטה בחברת הפינטק

דוגמה  30שינוי בנושא משרה ולרבות קצין הציות ידווח ויובא לאישור הבנק טרם השינוי.

ולא  םימסרו את התכנית העסקית שלהמערכת לתיווך באשראי  ימפעילנוספת היא דרישה ש

דוגמא לדרישה יבצעו בה תיקון או שינוי מהותי מבלי שתינתן לכך הסכמת הבנק מראש. 

חורג מתקרה שקבע הבנק  ושסך היקף פעילותערכת לתיווך באשראי מפעיל משנוספת היא 

 בנק. זאת, לטענת הבנקבאותו חייב לפתוח חשבון נוסף בבנק אחר לצורך המשך הפעילות 

שסך החוב של לקוח של אף נדרש . ומול ו, לשם פיזור הסיכון הכרוך בפעילותשדורש זאת

 31"ח, אלא אם ניתן אישור הבנק מראש.לא יעלה על מיליון שמערכת לתיווך באשראי מפעיל 

להתחרות מול  םיכולתב יםמוגבלמערכת לתיווך באשראי  ימפעילשאחת המשמעויות היא 

נדגיש שוב, כי אין מדובר המשכנתאות.  מי אשראי מסוימים, כגון תחוםהבנקים בתחו

ת בדרישות ותנאים למתן אשראי מהבנק אלא לעצם פתיחת חשבון וניהול פעילותה של חבר

 הפינטק.

כמו כן, חלק מהבנקים דורשים במסגרת הליכי הבקרה השוטפת והמוגברת שלהם על פעילות 

  .יהןחברות פינטק, גם את הסכמי ההלוואה של חברת הפינטק מול לקוחות

 :ובה לקבל רשימה חודשית של נהנים בחשבוןלח עוד עלתה מהבדיקה הרחבה מצד הבנקים

למסור גם את יתרת האשראי, קרן וריבית, של כל  באשראיממפעילי מערכת לתיווך  דרישה

)יש לצפות שדרישה זאת תבוטל כחלק מיישום הבנקים את הוראת הפיקוח על  הםשללקוח 

  , כמוזכר לעיל(.למפעילי מערכת לתיווך באשראיהבנקים הפוטרת אותם מחובת רישום נהנה 

אשית, הן מכבידות על פעילות פרקטיקות אלה משפיעות על חברות הפינטק בשני אופנים. ר

חברות הפינטק מול לקוחותיהן. שנית, המעורבות של מתחרה בפעילות מתחריו באמצעות 

                                                        
 ניתן לצפות בהוראה בקישור הבא: 29

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h261

0.pdf 
לעניין זה נציין כי על הבנקים קיימת חובה מכוח צו איסור הלבנת ההון החל עליהם לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה  30

שינויים אלה מראש. לטעמנו יש במתן זכות וטו לבנק על זהות בעל מלקוחותיהם. אולם, הצו אינו מחייב את בנק לאשר 

 השליטה כדי להשפיע על יכולת קבלת החלטות עסקיות של חברות פינטק.
 מפעיל מערכת לתיווך באשראייז לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, יש ל25יצוין כי לפי הגדרת לווה בסעיף  31

 ללווה מסוים שהוא תאגיד. המגבלה אינה חלה על לווה שהוא לא תאגיד. ₪ מגבלה לתווך באשראי עד סך של מיליון 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2610.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2610.pdf
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 להתערב בליבת הפעילות של מתחריויצירת הגבלות, חשיפה למידע תחרותי רגיש ויכולתו 

. יש בכך כדי לקבל החלטות עסקיות בצורה עצמאיתמגבילה את יכולת חברת הפינטק 

שביכולתן של ולצנן את האיום התחרותי  התחרותי המובנה של הבנקף את היתרון להחרי

 .להציב כלפיו חברות הפינטק

רשות ניירות ערך העירה כי הבעיות והקשיים המתוארים בדוח חלים גם לגבי רכזי הצעה 

 וגופים אחרים הנמצאים תחת פיקוחה כגון מנהלי תיקים.

 ר ניהול סיכון הלבנת הון ומימון טרו  .4

 חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור .א

אחת ההצדקות המרכזיות של הבנקים לדרישות שהם מטילים ביחס לחשבונות של חברות 

פינטק היא חובותיהם לפי הדין ובעיקר חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. ניצולו 

פליליים או טרוריסטים של תאגיד בנקאי לפעילות של הלבנת הון ומימון טרור על ידי גורמים 

עלול לפגוע בשמו הטוב ובאמון הציבור בו ובמערכת הבנקאית כולה, ואף בשמה הטוב של 

יתר על כך, הבנק עלול להיות חשוף להליכי אכיפה של הרשויות בישראל  32מדינת ישראל.

 ובעולם וכן לפגיעה ביכולתו לפעול מול מוסדות פיננסיים ברחבי העולם.  

כלל המוסדות הפיננסיים בישראל חלות חובות למניעת הלבנת הון ומימון  עלכאמור לעיל, 

 33טרור מכוח צווים ייעודיים שהותקנו מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי השר הרלוונטי.

. 411ת נב"ת ווכן חלות עליהם הורא 34במקרה של הבנקים, חל צו איסור הלבנת הון ייעודי

ים לבצע הליך הכרת לקוח, זיהוי ואימות זהות במסגרת זאת, תאגידים בנקאיים נדרש

לקוחות, דיווח לרשלא"ה, ביצוע בקרה שוטפת על פעילות לקוח, תיעוד ושמירת מסמכים, 

גיבוש מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושאים אלה ועוד. במקרים שבהם מדובר בלקוח 

במקרים המתאימים,  נדרשים לבצע בקרה מוגברת בחשבון. בסיכון גבוה, תאגידים בנקאיים

הבנק רשאי שלא לפתוח חשבון, לא לבצע פעולות בחשבון הלקוח ואף לסגור חשבון קיים 

מסיבות של מניעת הלבנת הון ומימון טרור. על מנת להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון 

 כי על הבנקים לזהות לנהל ולנטר את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור 411טרור נקבע בנב"ת 

 הניצבים בפניהם, וזאת כחלק בלתי נפרד מהפעילות הבנקאית.

על ידי הרגולטורים הפיננסיים,  35כי בהערכת הסיכונים הלאומית שבוצעה העירהרשלא"ה 

, סווגה פעילות נותני שירותי מטבע )חלפני כספים, 2017שנת ברשויות אכיפה ורשלא"ה 

גבוהה להלבנת הון ומימון טרור, המחייבת חברות לניכיון שיקים ועוד( כפעילות ברמת סיכון 

. נקיטה באמצעים מפחיתי סיכון כגון הגברת הבקרות שמבוצעות על הפעילות בחשבון

                                                        
 .411לנב"ת  1מסעיף  32
 . 2000-)ב( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס7ראו סעיף  33
 ניתן לצפות בצו שחל על תאגידים בנקאיים בקישור הבא:  34

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/017m1_006.htm 
 ניתן לצפות בקישור הבא:  35

https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/RiskManagement.aspx 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/017m1_006.htm
https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pirsumim/Pages/RiskManagement.aspx
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כדי להשליך על גישת הבנקים לגופים אלה. אולם ספק אם ראוי בכך יש  הרשל"אלדברי 

הערכה . הכיום להסיק מההערכה האמורה על תחום הגופים הפיננסיים המוסדרים בכללותו

התמקדה בנותני שירותי מטבע בלבד ולא בכל הפעילויות שבהן עוסקים גופים פיננסיים 

מוסדרים. כמו כן, ההערכה האמורה התייחסה לתקופה שטרם החלתו של משטר הרישוי 

וכניסתם לתוקף של צווי איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי ומפעילי מערכות לתיווך 

 באשראי. 

חברות הפינטק נתפסות לא פעם התייחסות הפיקוח על הבנקים ורשלא"ה, כפי שעלה גם מ

בקרב הבנקים כגורם בסיכון גבוה מכיוון שעד לעת האחרונה, לרוב הן לא היו כפופות 

להסדרה ייעודית הן מבחינת פעילותן הכללית והן מבחינת חובות איסור הלבנת הון ומימון 

הלבנת הון לגבי נותני שירותי אשראי ולגבי  כאמור לעיל, כיום ישנם צווי איסור טרור.

ישנם  וכן , צו שטרם נכנס לתוקף לגבי נותני שירות בנכס פיננסילמערכות לתיווך באשראי

אין כיום הצדקה לתפיסה  רשות שוק ההון.  לטעמנו –גופים בעלי רישיון מאת הרגולטור 

יילקחו בחשבון גם בדרישות עצם קיומו של רישיון וצו כי ו רוחבית זו וראוי שהיא תשתנה 

 הבנקים מחברות הפינטק.

אין ספק שהבנקים מצויים בסביבה עסקית מאתגרת שבה לצד הפעילות הבנקאית שלהם הם 

נדרשים גם להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שעליהם לנהל. אולם, נראה כי 

ולם, הבנקים מעדיפים במקום לנהל סיכונים אלה בהתאם לגישה מבוססת סיכון כמקובל בע

רימים קשיים של ממש בפני חברות הפינטק, כפי עלכת המ-לקבוע מנגנונים מרחיקי

 שהורחב, כך שבפועל נחסך להם הצורך לנהל את הסיכון לגופו. 

 (Based Approach-Riskגישה מבוססת סיכון ) .ב

סות על הדרישות בדין הישראלי בכל הנוגע למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור מבוס

 FATF-הבינלאומי, המשמשות כסטנדרט הבינלאומי. המלצות ה FATF-המלצות ארגון ה

גישה שדורשת מגוף מפוקח לזהות, להעריך ולהבין את  36מיישמות גישה מבוססת סיכון,

סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור אליהם הוא חשוף ולנקוט באמצעים להפחתתם בהתאם 

ום נקיטת מדיניות ניהול סיכונים גורפת לגבי סקטורים או לרמת הסיכון שזוהתה. זאת במק

אוכלוסיות שלמים שאינה מתחשבת ברמת הסיכון של הלקוח הספציפי, כך שהגוף הפיננסי 

זאת  גישהגם בישראל, היועמ"ש אימץ   37(.risking-deנמנע לחלוטין מסיכונים )תופעת 

בנק לפתוח חשבון בבנק במסגרת עמדה שהגיש לבית המשפט בתיק הנוגע לסירוב של 

 38לחברה העוסקת במטבעות וירטואליים.

                                                        
 . להלן קישור למסמך ההמלצות: FATF -בהמלצות ארגון ה 1המלצה  36

https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf 
37 risking.html-de-and-gafi.org/documents/news/rba-https://www.fatf 
 ניתן לצפות בקישור הבא: 38

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/attorney_general_of_israel_73/he/10763

pdf.17-04- דתו השונה של בנק ישראל.; היועמ"ש פירט בעמדתו גם את עמ 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/documents/news/rba-and-de-risking.html
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/attorney_general_of_israel_73/he/10763-04-17.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/attorney_general_of_israel_73/he/10763-04-17.pdf
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פרסם בשנים האחרונות מספר מסמכים בנוגע לעמדתו ליישום גישה  FATF-ארגון ה

בסקטורים ותחומי  de-risking-מבוססת סיכון, בין היתר, על מנת למנוע את תופעת ה

מסביר שאין  FATF-ה 39פעילות מסוימים. באחד מהם, הנוגע לבנקאות קורספונדנטית,

דרישה, ציפייה או כוונה שמוסד פיננסי יבצע הליכי הכרת הלקוח על הלקוחות של לקוחותיו 

די בהיכרות  FATF-(. על פי הknow your customer's customer –)כלומר, לקוח הקצה 

כללית עם פרופיל הפעילות של הלקוח וזיהוי שינויים בו, ביישומם של אמצעים מפחיתי 

 ובקבלת מידע פרטני רק במקום שבו התעורר חשש ביחס לפעולה ספציפית. סיכון

)אשר משמשת גם כרגולטור בתחום  FinCEN40-, הגם הרשות למודיעין פיננסי בארה"ב

איסור הלבנת הון ומימון טרור במקביל לרגולטורים הפיננסיים( נדרשה לסוגיית ניהול 

בנוגע לחובות בנקים כלפי  41ה הודעההרשות פרסמ 2014סיכונים ראוי של בנקים. בשנת 

 MSB (. המסמך מתאר ממצא שלפיו חברות Money Service Business) MSBחברות 

מאבדות את גישתן לשירותי הבנקאות, כאשר בין הסיבות האפשריות לכך היא חששות 

הבנקים בנוגע לסיכונים ועלויות הכרוכים בניהול החשבונות ובנוגע לפיקוח הרגולטורי. 

FinCEN  הדגישה שעל הבנקים לנהל את הסיכונים של כל מקרה לגופו, שאין חובה להכיר

כפי  – MSB-את לקוחות הקצה וכן שאין זה מתפקידו של הבנק לשמש כמפקח על מגזר ה

  42שאינו מפקח על כל בית עסק אחר.

(, הרשות Financial Conduct Authority) FCA-, נערך מחקר מטעם ה2016בפברואר 

האמונה על הפיקוח הפיננסי בבריטניה, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור, 

המחקר מוצא, בין היתר,  43.לרבות השפעתו על מגזר הפינטק risking-de-בנוגע לתופעת ה

שלעתים בנקים יגדירו מראש סוג של פעילות או של לקוחות שלא ינהלו להם פעילות על פי 

מגזר כולו )למשל, תחום עיסוק, אזור פעילות וכו'(. מבחינת הבנק גורמי סיכון שמשותפים ל

גורף אלא בגישה מבוססת סיכון, אך מנקודת המבט של אותו סוג  de-risking-לא מדובר ב

שאין כל  ההדגיש FCA -ה 44גורף. risking-deשל לקוחות, התוצאה דומה מאוד לזו של 

ירוץ לסגירת חשבונות שנעשתה מקום שבנקים ישתמשו במשטר איסור הלבנת הון כת

  45חובות הבנקים מכוח דיני התחרות.את  FCA-ה ה. כמו כן הדגישמסיבות אחרות

                                                        
http://www.fatf-אספקת שירותים בנקאיים של בנק מסוים )הקורספונדנט( לבנק אחר )הרספונדנט(.  39

Services.pdf-Banking-Correspondent-/reports/Guidancegafi.org/media/fatf/documents 
40 /https://www.fincen.gov Financial Crimes Enforcement Network;. 
41 FinCEN Statement on Providing Banking Services to Money Services Businesses ,10.11.2014פות . ניתן לצ

 releases/statement-https://www.fincen.gov/news/newsבכתובת: 
 3שם, עמ'  42
43 risking-Financial Conduct Authority, FCA Research into the issue of de ,24.5.2016 :ניתן לצפות בכתובת . 

https://www.fca.org.uk/publication/research/drivers-impacts-of-derisking.pdf 
 24שם, עמ'  44
 ניתן לצפות בהודעה לעיתונות שפורסמה בנושא בכתובת: 45

risking-de-issue-research-stories/fca-https://www.fca.org.uk/news/news  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
https://www.fincen.gov/
https://www.fincen.gov/news/news-releases/statement
https://www.fca.org.uk/publication/research/drivers-impacts-of-derisking.pdf
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-research-issue-de-risking
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ורגולטורים זרים רואים חשיבות רבה בקיום מדיניות  FATF-מהמסמכים הנ"ל עולה שגם ה

  מבוססת סיכון חלף מדיניות גורפת שעלולה להביא למניעת פעילותם של סקטורים שלמים.

 סיכוני מס חוצי גבולות .ג

גם לסנקציות ועיצומים  חשופיםסבורים כי הם הבנקים מהמסמכים של הבנקים עולה כי 

 46שיוטלו על ידי מדינות אחרות מכח דיני מס זרים, ובעיקר על ידי רשויות ארצות הברית

(. חוק זה חוקק בשנת Foreign Account Tax Compliance Act) FATCA-מכוח חוק ה

רה להילחם בתופעת העלמות המס מרשויות המס האמריקאיות. החוק מחייב כל במט 2014

גוף פיננסי זר לדווח לרשויות האמריקאיות על כל אזרח או תושב אמריקאי המחזיק אצלם 

חשבון פיננסי ומקנה סמכות להטיל סנקציות חמורות על גופים פיננסיים שלא יצייתו לחובה 

 זאת.

, ובשל FATCA-וי למערכת הפיננסית בישראל מהפרת הנוכח הנזק הכלכלי החמור הצפ

בין ממשלת ישראל לממשלת  47החשיבות של קיום חילופי מידע עם ארה"ב, נחתם הסכם

התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים  במסגרת ההסכםארה"ב. 

י ארה"ב להעביר לרשות המסים בישראל מידע על אודות חשבונות המוחזקים בידי אזרח

ותושביה, אשר יועבר הלאה לרשויות המוסמכות בארה"ב; ארה"ב הסכימה להתייחס לגופים 

כך שהם לא יהיו נתונים לסנקציות מצד  FATCA-ל הפיננסיים הישראליים כמצייתים

הבנקים  48ארה"ב. יש בהסכם ויישומו בישראל כדי לצמצם בצורה ניכרת את חשיפת

  FATCA.49-לסיכונים הנובעים מהפרת חוק ה

 סיכום ומסקנות .5

חברות פינטק רבות עשויות להציב איום תחרותי לבנקים בתחום האשראי ובעתיד גם 

לצד זאת, חברות הפינטק תלויות בבנקים לצורך  בתחומים נוספים כגון תחום התשלומים.

אינדיקציות לכך שמדיניות ונהלי הבנקים גובשו במטרה  לא מצאנו בבדיקה ניהול פעילותן.

 .ות על מתחריהםלהקש

                                                        
 ( שהוא תקן אחיד לאיסוף מידע על ידי מוסדותCRS) Common Reporting Standards -ישנן חובות דומות כחלק מה 46

פיננסיים לגבי חשבונות פיננסיים של לקוחות שהם תושבים זרים והעברתו לרשות המס במדינה שבה הם פועלים, כדי שזו 

 תעבירו למדינת התושבות של אותם לקוחות. עד לעת זו, לא הותקנו תקנות המיישמות את התקן.
 ניתן לצפות בהסכם בקישור הבא: 47

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-

Israel-6-30-2014.pdf 
 מצד מוסדות פיננסיים בישראל ניתן ללמוד מהמבוא להסכם :  צמצום החשיפה לסיכונים על 48

"Wheras, an intergovermental approch to FATCA implementation would address legal 

impediments and reduce burdens for Israeli financial instituions" 
 .2016-(, התשע"ו227הכנסה )מס'  מדיוני ועדת הכספים ומדברי ההסבר לחוק לתיקון פקודת מס 49

 ניתן לצפות בפרוטוקולי דיוני ועדת הכספים בקישור הבא:

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawite

mid=576187 

 ניתן לצפות בדברי ההסבר בקישור הבא:

https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf 

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-Israel-6-30-2014.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-Israel-6-30-2014.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=576187
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=576187
https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf
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בשל  ,ה וניהול חשבונות של חברות פינטקיש לבנקים תמריץ שלילי מובנה לפתיחלגישתנו 

המתחרים זה  בישראל ומיעוט הבנקיםמעמדם הדומיננטי בתחום מתן השירותים הבנקאיים 

 .לצד חסמי כניסה והתרחבות משמעותיים של גופים מתחרים בתחוםוזאת  בזה

ים דרישות רבות ומכבידות על חברות הפינטק בכל ביצהבנקים מבדיקת הרשות העלתה כי 

בלתי  מהדרישות שמציבים הבנקים חלק .וניהולם השוטףבנק  הקשור לפתיחת חשבונות

 תחרותפעילות בישראל ולכניסתן של חברות הפינטק ל מונעות אתאף ו , מעכבותישימות

 . בבנקים

לרוב לא נקבע לוח זמנים אפקטיבי לטיפול בבקשות לפתיחת החשבון באופן שעלול לגרום 

לתהליכים לארוך זמן רב ולהיגרר. הבנקים לוקחים על עצמם את תפקידו של הרגולטור גם 

בהם יש למבקש רישיון וחל לגביו צו איסור הלבנת הון. יתר על כך, הבנקים שבמקרים 

ישות שונות אשר לעתים חורגות מדרישות האסדרה. דרישות מטילים על חברות הפינטק דר

אלה אוסרות לעיתים על פעילות שמוסדרת בדין. חלק מהדרישות אינן מתחשבות באופן 

איסור הלבנת  נאות באמצעים להפחתת סיכון שננקטו )כגון קיומו של רישיון או תחולת צו

ליישום בפועל. חלק מהבנקים ייעודי( ובכך אינן מידתיות, וחלק מהן אינן ניתנות  הון

בלב הפעילות המסחרית של חברות הפינטק  מעורביםמידע תחרותי רגיש ואף  דורשים לקבל

 המתחרות בהם, באופן שעלול להעלות חששות תחרותיים.

דרישותיהם נחוצות על מנת להתמודד עם הסיכונים הכרוכים בניהול סבורים שהבנקים 

לחובות מכוח משטרי איסור הלבנת הון ומימון טרור חשבונות אלה, בפרט בכל מה שקשור 

 מלמדיםורשויות זרות  FATF-ה פרסומים שלאך והתמודדות עם סיכוני מס חוצי גבולות. 

שגישת הבנקים מחמירה יתר על המידה. התמונה הכוללת שעולה היא שנוח לבנקים לנקוט 

בפעילותם מול חברות להימנע מניהול הסיכונים הכרוכים ובגישה זהירה מעבר לנדרש 

 .מייצרים סביבה המקשה על חברות פינטק לפעולכך שהם  ,פינטק

תוצאות הבדיקה מקבלות משנה חשיבות לאור ההתקדמות באסדרת נותני שירותי תשלום, 

לגישה למערכת הבנקאית כדי לפעול.  אף הם יזדקקו שנותני שירותי תשלוםבשל העובדה 

תיקון של המצב הקיים במקביל להשלמת הליכי רשות התחרות סבורה כי יש לפעול ל

 וי מהיר ויעיל לגופים העתידיים. האסדרה וקיום הליך ריש

 התייחסויות מגורמים פנים ממשלתיים .6

לרגולטורים הנוגעים לעניין. לחלקם היו הערות או הסתייגויות  ההדוח הועברטיוטת 

יות שעלו ואת התייחסות בפרק זה נתאר את הנקודות העיקר ממצאי הדוח.ביחס למהותיות 

 הרשות אליהן.

 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון .א

עיקר הערות רשות שוק ההון נגעו לממצאים שתוארו לעיל בנוגע לקצב מתן רישיונות לגופי 

לעניין קידום מהיר של הליך מתן רישיונות. רשות שוק ההון  7פינטק ולהמלצה שבפרק 
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להשמיט את הדיון בסוגיה זאת בטענה שהוא אינו מדויק עובדתית, שכן אינו משקף  הציעה

, ובכל 2019את אופן וקצב הטיפול בבקשות מאז הרפורמה שנערכה ברשות שוק ההון במאי 

מקרה אינו קשור לסוגיית פתיחת חשבונות הבנק לחברות פינטק. לדברי רשות שוק ההון, 

התחרות בפורומים אחרים פומביים פוגעות בעצמן  אמירות אלה שהושמעו על ידי רשות

אותן מלפעול  ומדירותבתחרות, שכן הן מרתיעות גופים מלפנות בבקשה לקבל רישיון 

 בישראל. 

מקנה לו הקלות לא מבקש רישיון חברת פינטק  עצם היותו שלרשות שוק ההון הוסיפה כי 

חברות רבות  נוסף על כך, .באופן ההתנהלות מול הלקוחות, השמירה והניהול של כספיהם

נדרש בנושאים האמורים, כמו גם בסטנדרט הנדרש לעניין מניעת האינן עומדות בסטנדרט 

אחר. עוד ביקשה רשות שוק ההון לעדכן  נותן שירות פיננסיהלבנת הון ומימון טרור, לעומת 

על הצעדים שבהם היא נקטה לצורך קידום התחרות, לרבות מצד חברות הפינטק, אשר 

 להלן. 7חלקם שולבו בגוף הדוח בפרק 

לחברות פינטק בקבלת רישיון רלוונטיים לדיון הקיימים רשות התחרות סבורה כי הקשיים 

ולהפחית קיומו של רישיון אמור לשמש כאמצעי משמעותי להפחתת סיכון בעיני הבנקים  .זה

נק היחיד שהעיר הן תגובת הפיקוח על הבנקים והן תגובת הבהיקף הבדיקות של הבנקים.  את

  .מתן הרישיונות הליך חשיבותגישתנו כלפי לטיוטת הדוח מאששות את 

 לדוח זה.א' כנספח  כתב רשות שוק ההון מצורף לבקשתהמ

 בבנק ישראל הפיקוח על הבנקים .ב

עיקר הערותיו של הפיקוח על הבנקים לדוח התמקד בהסתייגות ממסקנת הרשות לפיה יש 

על פעילותן של חברות הפינטק. הפיקוח ייחס את עיקר  בהתנהלות הבנקים כדי להקשות

הקשיים של חברות הפינטק להיעדר רגולציה ופיקוח ייעודיים, לרבות מבחינת צווי איסור 

, מציאות זאת על הבנקים הלבנת הון, והיעדר רישיון עבור מרבית הגופים. לדברי הפיקוח

ואיסור מימון טרור רק על המערכת  מותירה את האחריות על ניהול סיכוני איסור הלבנת הון

הבנקאית ולכן מגבירה את החיכוך בפתיחה ובניהול חשבון לחברות פינטק. לדברי הפיקוח 

גיבוש רגולציה ייעודית לפעילות של חברות הפינטק, וקביעת מנגנוני פיקוח על הבנקים, 

רות אלו, אך ובקרה על חברות אלו, מקלים על ניהול הסיכון של הבנקים בפעילותם מול חב

 .אין בכך כדי לפטור אותם מאחריות כוללת

הפיקוח על הבנקים מסתייג מהאמירות לעיל המבקרות את דרישות הבנקים. כמו כן, הוא 

מסתייג ממסקנות הרשות לפיה הבנקים רואים בחברות הפינטק איום תחרותי; זאת, בין 

על הבנקים, מהסקר היתר על סמך סקר שערך בנוגע לחברות הפינטק. לטענת הפיקוח 

 ומהבחינות כמפורט, עולה כי לחברות הפינטק ממשקים מגוונים עם הבנקים.

כפי שהורחב לעיל, הרשות אינה חולקת על כך שהבנקים כפופים לחובות רגולטוריות רבות 

מעבר  דרישות הבנקים מרחיקות לכתלדעת הרשות עם זאת  ם.אשר משליכות על פעילות
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ראוי לסייע לבנקים בדרך של גיבוש פרקטיקות נאותות ש סבוריםאנו  בהתחשב בכךלנדרש. 

 .   כפי שנרחיב ,ודגלים לבנים, אשר ינחו אותם כיצד לנהל את הסיכונים

קיימים סוגים שונים של חברות פינטק אשר חלקם אינם מתחרים בבנקים אלא מציעים אכן, 

מוגדרת של חברות  (. דוח זה התמקד בקבוצהregtechשירותים לבנקים )כגון חברות 

 פינטק, היינו אלה שמציעים שירותים שמתחרים בשירותי הבנק. 

מכתב הפיקוח על הבנקים וכן פירוט על הצעדים שנקט להקל על האתגרים העומדים בפני 

 חברות הפינטק בישראל מצורף לבקשתו כנספח ב' לדוח זה. 

 רשות ניירות ערך .ג

כי היא עדה להשפעות  ובהערותיה הדגישהרשות ניירות ערך הצטרפה למסקנות הדוח 

החסמים המתוארים בדוח גם על גופים המפוקחים על ידה כגון בעלי רישיון לפי חוק הסדרת 

העיסוק, רכזי הצעה וחברות פינטק אחרות. רשות ניירות ערך סבורה כי הקשיים שמערימה 

ם עלויות רבות, המערכת הבנקאית על גופי הפינטק עשויים להיות כבדים מנשוא, וגוררי

מול התאגידים הבנקאיים. רשות ניירות ערך ציינה  גופים אלהלצד עיסוק בלתי פוסק של 

כי במספר מקרים הפיקוח על הבנקים התערב בדרכים שונות לצורך הקלה בחסמים, אך 

 לטעמה נדרש פתרון כולל לבעיה, כפי שהדוח מבקש להשיג. 

רות פינטק שהן נותני שירותים פיננסים כאמור, הבדיקה שביסוד דוח זה התמקדה בחב

 מוסדרים אך אנו מסכימים עם הצורך במציאת פתרון כולל לבעיות שתוארו. 

 לדוח זה.ג' כנספח  לבקשתה ניירות ערך מצורףמכתב רשות 

 רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורה .ד

י שירותים עיקר הערות רשלא"ה נגעו לעניין קיומו של משטר פיקוח אפקטיבי עבור נותנ

לנקוט  הבנקים מעדיפיםפיננסיים מוסדרים. רשלא"ה הסכימה עם מסקנת הדוח שלפיה 

. עם זאת רשלא"ה בגישה זהירה מעבר לנדרש באופן שמקשה על חברות פינטק לפעול

כי העדר פיקוח אפקטיבי על נותני שירותים פיננסיים מציב בפניהם חסם כניסה נוסף  ציינה,

ילי נוסף עבור הבנקים לפתיחה וניהול חשבונות של הסקטור. לשוק, ויוצר תמריץ של

רשלא"ה ביקשה להוסיף לפרק ההמלצות המלצה שנוגעת להחלת פיקוח אפקטיבי עבור 

נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, גם בשים לב למסקנות דוח הביקורת על מדינת ישראל 

  2018.50שפורסם בשנת  FATF-של ארגון ה

עוד מוסיפה רשלא"ה שבהמשך לדיונים שונים שהתקיימו בנושא, ולבקשת רשות שוק ההון, 

הסכימה רשלא"ה לקבל על עצמה סמכויות פיקוח בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור על 

סקטור נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, וזאת במקביל לסמכויות הפיקוח הכלליות של 

באופן זה, הדבר יאפשר את ניצול המומחיות הקיימת של  רשות שוק ההון ובתיאום עימה.

                                                        
 ניתן לצפות בקישור הבא:  50

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-israel-2018.html 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-israel-2018.html
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כם בעניין על דעת משרד קוראת לקידום המתווה שסו רשלא"הרשלא"ה בתחומים אלו. 

 המשפטים. 

 לדוח זה.' דלבקשתה כנספח  מצורף רשלא"המכתב 

 צעדים שננקטו והמלצות .7

 תיאור צעדים שננקטו .א

מות דעים באשר לחשיבות שיש בקידום בקרב הרגולטורים הפיננסיים בישראל ישנה תמי

עלה  ,רלוונטייםתחום הפינטק. בשיחות שאותן קיימה רשות התחרות עם רגולטורים אחרים 

כי גם הם סבורים שיש להקל ולפתור את הבעיות שנוצרו בממשק בין הפינטקים לבין 

קל מספר צעדים חשובים על מנת להננקטו המערכת הבנקאית. במסגרת זאת בעת האחרונה 

 על פעילותם של הפינטקים. 

  משרדי בנושא ה-, הצוות הבין2019בינואר-regulatory sandbox  המליץ על הקמת

סביבת ניסוי לחברות הפינטק הישראליות, שתכלול מתווה "רגולציה מותאמת" 

במסגרתו יותאמו הכללים הרגולטוריים לפעילות החברות ומאפייניה. בנוסף, הצוות 

המליץ להקים מתווה לליווי רגולטורי ייעודי לחברת הפינטק שיספק מענה לקשיים 

עול בישראל שלא חייבות ברישוי לפי הדין. הצוות הייחודיים של חברות המבקשות לפ

יוכפפו למשטר איסור הלבנת הון  sandbox-המליץ גם שחברות שיבקשו להשתתף ב

פורסם להערות  2020ביוני  28-ומימון טרור באמצעות צו איסור הלבנת הון ייעודי. ב

בוועדת והוא אושר  שנועד ליישם את המלצות הצוות sandbox -ה הציבור תזכיר חוק

 2021.51בינואר  11השרים לענייני חקיקה ביום 

  וייחדה הקימה רשות שוק ההון מחלקת רישוי ייעודית לחברות פינטק  2019במאי

כוח עבודה ייעודי. חברות הפינטק מטופלות, לדברי רשות שוק ההון,  למחלקה זאת

 וי שלהן. בקדימות גבוהה ועל ידי צוות מתמחה, על מנת לקצר ולשפר את תהליך הריש

  בנק ישראל פתח מוקד סיוע לחברות פינטק שמטרתו לסייע לחברות  2019באוקטובר

לדברי בנק ישראל, עד לעת  52הנתקלות בקשיים בתהליכי פתיחת חשבון בנק או ניהולו.

ים יפרסום הדוח התקבלו פניות בודדות בלבד במוקד שרובן ככולן נגעו לבירורים כלל

 53קשיים בפתיחת חשבון בנק.ולא לתלונות ספציפיות או ל

  הקימה רשות שוק ההון "קו חם" לחברות פינטק, על מנת שיוכלו ליצור  2019בנובמבר

קשר עם מערך הרישוי ברשות שוק ההון עוד טרם הגשת בקשת הרישיון המלאה, לקבל 

את הקדימות לה הן זכאיות בתור הרישוי, ולבחון קבלת הקלות וגמישויות ביישום נוהל 

במסגרת בקשת הרישיון שלהן. לדברי רשות שוק ההון, ממועד תחילת פעילות הרישוי 

                                                        
51 ZvQAJ0Ag00000Y0683https://www.tazkirim.gov.il/sfc/servlet.shepherd/version/download/ 
 להלן קישור להודעה לעיתונות בנושא שפרסם בנק ישראל הכוללת פרטי קשר: 52

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06-10-19.aspx 
 לפי מידע שנמסר מבנק ישראל. 53

https://www.tazkirim.gov.il/sfc/servlet.shepherd/version/download/0683Y00000Ag0ZvQAJ
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/06-10-19.aspx
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הקו החם פנו אליו עשרות חברות, כאשר רבות מתוכן השלימו קבלת רישיון או מצויות 

 בשלבים מתקדמים של הליך הרישוי. 

  כפי שהוזכר לעיל, כחלק מהשיח שהתקיים בין הרשות לבין בנק ישראל בנוגע לממצאי

בדיקת הרשות, המליצה הרשות לפטור את הבנקים מחובת רישום נהנה בחשבונות של 

גופים מפוקחים )בדומה לדין עבור גופים פיננסיים אחרים(. בעקבות זאת, בנק ישראל 

בנקים מחובת רישום נהנה ובעל שליטה ל פטור באופן שמעניק 41154נב"ת  תיקן את

איסור הלבנת הון ומימון  וצ ובחשבון של גוף פיננסי מוסדר שקיבל רישיון וחל לגבי

 2020.55במרץ  12טרור. ההוראה פורסמה כמחייבת ביום 

  (מס"ב)להלן  בע"מ מרכז סליקה בנקאיחברת בנק ישראל פרסם הנחיה ל 2020במאי ,

ולמשתתפים במס"ב  ,זיכויים וחיובים בין חשבונות בנקהעברת שמפעילה מערכת ל

לשחקנים נוספים, כדוגמת חברות כרטיסי חיבור למערכת )כיום הבנקים( שתאפשר 

 56האשראי כיום ובהמשך גם חברות פינטק.

  הממונה על התחרות פרסמה החלטת פטור למס"ב שבה נקבעו תנאים חדשים  2020ביוני

בנקאיים )ובהם גם חברות -כולתם של גופים חוץשתפקידם להבטיח את ילפעילותה 

פינטק( להשתתף במערכת מס"ב וליהנות מהשירותים שהיא מציעה בתנאים שווים 

 57לבנקים.

 צעדים שננקטו מאז פרסום טיוטת הדו"ח ואשר יישמו חלק מהמלצותיה )נרחיב בהמשך(:

 רישיונות על ידי בין פרסום טיוטת הדוח לבין עריכת דוח סופי זה, ניכר שקצב בחינת ה

 רשות שוק ההון עלה בצורה משמעותית. 

  פרסם בנק ישראל כללים הנוגעים למתן גישה וחיבור גופים חוץ בנקאיים  2020בדצמבר

 58.למערכת זה"ב

  החלת צו הנוגע לשל הכנסת ועדת חוקה, חוקה ומשפט ואושר ב 2021בפברואר  2ביום

 נותני שירות בנכס פיננסי. חובות משטר איסור הלבנת הון על 

 רשות התחרות סבורה שמדובר בצעדים חשובים.

                                                        
 להלן קישור לטיוטה :  54

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/111247.pdf 
 להלן קישור להוראה: 55

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h261

0.pdf 
 ובהנחיה שפרסם בנק ישראל בקישור הבא: ניתן לצפות בהודעה לעיתונות 56

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/3-6-20.aspx 

 ניתן לצפות בהחלטת הפטור בקישור הבא: 57

https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/decisions2019-072642 
 ניתן לצפות בכתובת: 58

https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/ZahavSystem/Documents/RTGS%D6%B9_%D6%B9conne
ction_requirements_%20conditions.pdf 

 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/111247.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/3-6-20.aspx
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/decisions2019-072642
https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/ZahavSystem/Documents/RTGS%D6%B9_%D6%B9connection_requirements_%20conditions.pdf
https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/ZahavSystem/Documents/RTGS%D6%B9_%D6%B9connection_requirements_%20conditions.pdf
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נדרשים צעדים נוספים על מנת להסיר המצב הנוכחי מלמד כי אין די בצעדים שנעשו ואולם 

את החסמים שחברות הפינטק ניצבות מולם. צעדים אלה נדרשים ואף חיוניים לצורך 

מפורטות למטה עולות בקנה אחד עם התפתחות התחרות בתחום חשוב זה. ההמלצות ה

ההמלצות של רשויות תחרות אחרות בעולם אשר בחנו סוגיות דומות ועמדו אף הן על 

הבעייתיות המובנית שיש בכך שהבנקים שולטים בגישת מתחריהם לתשומה שהיא חיונית 

 59לפעילותם.

 המלצות .ב

 המלצה: גיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים

משרדי בהשתתפות הפיקוח על הבנקים, רשלא"ה, רשות -הקמת צוות ביןאנו ממליצים על 

ורשות  , משרד המשפטים, אגף התקציבים במשרד האוצרשוק ההון, רשות ניירות ערך

התחרות לצורך גיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים לבנקים שיאפשרו הקלה בסביבת 

יטת רשות התחרות ראוי שיעמדו הפעילות של הבנקים וחברות הפינטק. להלן עקרונות שלש

 בבסיס המסמך: 

  יש להבהיר כי ברגע שגוף מסוים קיבל רישיון מאת הרגולטור, ככלל אין מקום שהבנק

ידרוש לבדוק בעצמו את התקיימות התנאים למתן הרישיון ועמידה בהוראות הרגולציה 

האמון על של חברת פינטק, שכן אין זה תפקידו של הבנק להיכנס לנעלי הרגולטור 

אכיפת הוראות הדין. זאת, גם אם הגוף קיבל הקלות ברישיון או שפעילותו מפוקחת על 

 . sandbox-ידי משרד ממשלתי במסגרת תכנית ה

  אין מקום שהבנקים יאסרו על חברות הפינטק לעסוק בפעילות המותרת בדין או יטילו

 על יתר לקוחות הבנק. באופן גורף מגבלות מחמירות מהקבועות בדין, באופן שאינו חל 

  אין מקום לדרישת אישורים ואסמכתאות, שלא ברור שיש גורם שיכול להנפיקם ועל פניו

 על קיום כל דין(. עורכי דין ורואי חשבוןנראים כמוגזמים )למשל אישורים של 

  אין מקום לסירוב לפתוח חשבונות או לנהל פעילות על סמך אינדיקציה בודדת לסיכון

ון או על סמך סירוב של בנק אחר, בלבד וללא התחשבות ביתר מאפייני גבוה להלבנת ה

 הלקוח וגורמי הסיכון.

  ,יש לוודא שמעורבות הבנקים בפעילות העסקית של מתחריהם תוגבל למינימום ההכרחי

שכן מעורבות מעמיקה יותר או איסוף מידע עסקי על פעילות המתחרה עלולים להעלות 

התחרות. כך למשל, אין מקום לדרוש אישור מראש חששות חמורים מבחינת משטר 

                                                        
  CNMC Market Study on the Impact of Competition of Technologicalראו בדוח רשות התחרות הספרדית, 59

Innovation in the Financial Sector (Fintech) E/CNMC/001/18 ,13.9.2018. 

; 9 עמ', (הדוח הספרדי)להלן  https://www.cnmc.es/sites/default/files/2218346_1.pdfניתן לצפות בכתובת: 

 Competition Bureau Canada, Technology-Led Innovation in the Canadianוכן בדוח רשות התחרות הקנדית 

Financial Services Sector – a Market Study ניתן לצפות בכתובת: 2017, דצמבר .

 -MarketStudy-bc.nsf/vwapj/FinTech-https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb

Eng.pdf-December2017-MarketStudy-Eng.pdf/$FILE/FinTech-2017December  (, עמ' הדוח הקנדי)להלן

 , ניתן לצפות בכתובת: 2018; ובסיכום של המסמך הסופי שפרסמו רשות התחרות הפורטוגזית באוקטובר 31

http://concorrencia.pt/vEN/News_Events/Comunicados/Documents/Two%20Pager%20FinTech.pdf  

 (. הדוח הפורטוגזילהלן  ,)לא נמצא תרגום של המסמך המלא באנגלית 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2218346_1.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/FinTech-MarketStudy-%20December2017-Eng.pdf/$FILE/FinTech-MarketStudy-December2017-Eng.pdf
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/FinTech-MarketStudy-%20December2017-Eng.pdf/$FILE/FinTech-MarketStudy-December2017-Eng.pdf
http://concorrencia.pt/vEN/News_Events/Comunicados/Documents/Two%20Pager%20FinTech.pdf
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לשינוי בעלי שליטה במתחרה, לקבוע תנאי כשירות לנושאי משרה, לדרוש מסירת 

   שלא לצורך. ,תכנית עסקית ואישור כל שינוי בה וכדומה

  חשבונות לחברות פינטק הפתיחה וניהול המדיניות את בפומבי  יידרשו לפרסםהבנקים

לאפשר לחברות  היאהפרסום באופן שאינו פוגע ביכולת הבנק לנהל את סיכוניו. מטרת 

ובכך להביא  פינטק וודאות עוד בשלב בו טרם נעשתה פנייה לבנק לצורך פתיחת חשבון

הבנקים ; וענייניים שוויונייםוליצירת ספים פתיחת החשבון הליך בין היתר לקיצור 

בנק  לוח זמנים סביר לטיפול בבקשות לפתיחת חשבון או ביצוע פעולות. ועיידרשו לקב

בתוך זמן  יידרש להשיב או לביצוע פעולה בחשבון ת חשבוןאשר קיבל בקשה לפתיח

 .סביר

 – PSD2לדירקטיבת התשלומים האירופאית ) 36לעניין זה, רלוונטיות הוראות סעיף 

Payment Services Directive המחייבות כי על כל מדינה לוודא שתהיה לכל מוסד ,)

מפלה ומידתי". -תשלומים גישה לשירותי חשבונות תשלום על בסיס "אובייקטיבי, בלתי

הדירקטיבה מוסיפה ומבהירה כי על דרישה כאמור להיות נרחבת מספיק כדי שהיא תאשר 

אוי שעקרונות דומים מן הר unhindered and efficient".60"לגופים לתת שירותי בצורה 

 ינחו את הרגולטורים בגיבוש הנחיותיהם למערכת הבנקאית. 

ביחס להמלצה זו הפיקוח על הבנקים העיר שהוא ימשיך ויפעל לקידום הנושא כגורם האמון 

על הסדרת יישום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במערכת הבנקאית, ובכלל זה הסדרה 

לים לבנים, בהקשר של הקלה בסביבת הפעילות של הבנקים וגיבוש פרקטיקות נאותות ודג

וחברות הפינטק. לדבריו ככל שמי מהגורמים הרלוונטיים ירצה להעביר לפיקוח על הבנקים 

המלצות לטיפול בנושא, שיסייעו לקדם את פעילות חברות הפינטק מול הבנקים, הם ישמחו 

 ים לעיל. לקבל זאת, אך אינם מקבלים כמקשה את העקרונות המפורט

במסגרתו כל גוף יוכל להביא שמשרדי -ישנה חשיבות רבה בקיום צוות ביןלדידנו, 

ממומחיותו על מנת לתת מענה שלם ומהיר לחברות הפינטק וגם לחברות שצפויות להיכנס 

תחת מטריה רגולטורית כגון נותני שירותי תשלום עתידיים. נוכח מבנה רשויות הפיקוח 

רגולטורים האמונים על תחומים שונים, מטבע הדברים, כל  בישראל, שבו ישנם מספר

רגולטור רואה רק זווית מסוימת, המתמקדת בגופים שבפיקוחו. הקמת הצוות תסייע לגבש 

תמונה רחבה של כלל ההיבטים המשפיעים על מערכת היחסים בין הבנקים לבין חברות 

 ית. ן שיאפשר להביא לאסדרה המיטבהפינטק והמושפעים ממנה, באופ

 המלצה: קידום מהיר של הליך מתן רישיונות

על פי נתונים של רשות שוק ההון, כפי שפורסמו בדוח הוועדה ליישום המלצות וועדת 

 150-חברות קיבלו רישיון ו 215בקשות לרישיון למתן אשראי. מהן,  1,350הוגשו  61שטרום,

                                                        
 ניתן לצפות בדירקטיבה בקישור הבא: 60

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366 
 ניתן לצפות בקישור הבא:61

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366
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גופים שאין להם  345בקשות נדחו. יתר הגופים ממתינים למתן החלטה בבקשתם, לרבות 

בקשות לניהול  17הוגשו  . בכלל זה,היתרי המשך עיסוק והגישו בקשה לקבלת רישיון

מערכות לתיווך באשראי. מתוכן, רק שני גופים קיבלו רישיון, שתי בקשות נדחו ורישיון 

חברה אחת פג. יתר המבקשים טרם קיבלו מענה לבקשותיהם, כאשר רק שבעה מתוכם 

, נמצא 2020המשך עיסוק. מבדיקה במרשם נותני שירותים פיננסיים ביוני מחזיקים בהיתר 

 ינוארועד  2019. בנוסף, כאמור לעיל, מיוני מסוג זה בלבד שני בעלי רישיון כי קיימים

 רישיונות. 225-רישיונות, ונדחו כ 197-ניתנו כ 2021

ת לחברות פינטק, אנו ממליצים שרשות שוק ההון תקדם הליך מהיר ויעיל של מתן רישיונו

הן עבור גופים חדשים והן עבור גופים ותיקים שפועלים מכוח אישור המשך עיסוק. קיומו 

של משטר פיקוח אפקטיבי, שבבסיסו עומד הרישיון שניתן מהרגולטור, הוא גורם עיקרי 

של גופים פיננסיים מוסדרים בכלל וחברות  בנק בהפחתת הסיכון הכרוך בניהול חשבון

גופים חדשים אינם . סייע להתפתחות ענף זהתמתן הרישיונות  בהגברת קצ. בפרטפינטק 

יכולים להתחיל את פעילותם ללא רישיון כאמור. גופים הפועלים מכוח היתר המשך עיסוק 

מוגבלים ביכולת לפתוח ולנהל חשבון בנק. קיומם של רישיונות יאפשר לדרוש מהבנקים 

בין נציין כי  62בדרכם לפתיחה וניהול חשבון. להקל בדרישות שהם מטילים על גופים אלה

פרסום טיוטת הדוח לבין עריכת דוח סופי זה, ניכר שקצב בחינת הרישיונות על ידי רשות 

עלה בצורה משמעותית. אנו מברכים על כך ומחזקים את ידי רשות שוק ההון שוק ההון 

 בהמשך מגמה זאת. 

 המלצה: קידום צו איסור הלבנת הון 

ם על קידום צווי איסור הלבנת הון עבור נותני שירות בנכס פיננסי ועבור רכזי אנו ממליצי

הצעה בהקדם. תחולתם של צווים כאמור תפחית את סיכוני הבנקים בפעילות מול גופים אלה 

סיכוני הציות של הבנקים ההערכה היא כי ואף תאפשר להחריג אותם מחובות רישום נהנה. 

בל רישיון ושחל על פעילותו צו איסור הלבנת הון בתוקף הכרוכים במתן שירות לגוף שקי

 צושל הכנסת ועדת חוקה, חוקה ומשפט ואושר ב 2021בפברואר  2ביום  63.אינם גבוהים

אנו מברכים  .נותני שירות בנכס פיננסילהחלת חובות משטר איסור הלבנת הון על הנוגע 

אופן פעילותה מול גופים אלה  על התפתחות זו ומצפים מהמערכת הבנקאית שתעדכן את

  בהתאם.

 regulatory sandbox-המלצה: השלמת החקיקה בעניין ה

, בהובלת אגף התקציבים ומשרד regulatory sandbox-אנחנו ממליצים לצוות ה

המשפטים, לקדם את חקיקתו המהירה של החוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, 

                                                        
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%93%D7%95%

D7%97%20%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 
  בדוח הפורטוגזי. ראו בעניין זה  62
 . ניתן לצפות בקישור הבא:2610 -06 -מס' חבחוזר הפיקוח על הבנקים  1סעיף   63

g.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2610https://www.boi.or
pdf.  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%20%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97%20%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2610.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2610.pdf
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ביוני  28ציבור ביום להערות פורסם  sandbox -ה תזכיר חוק. כאמור לעיל, 2020-התש"ף

הקמת סביבת  .2021בינואר  11ואושר על ידי וועדת השרים לענייני חקיקה ביום  2020

 66ופורטוגל. 65ספרד 64תחרות בקטלוניה,העם המלצות רשויות  בקנה אחד הניסוי עולה

 בנקים המלצה: מתן אפשרות חיבור ישיר למערכת זה"ב לגופים שאינם

 RTGS (Real Time Grossמערכת זה"ב )זיכויים והעברות בזמן אמת( היא מערכת מסוג 

Settlement הפועלת בבנק ישראל ומאפשרת סליקה של תשלומים שקליים בזמן אמת )

ובאופן סופי. מערכת זה"ב משמשת כסולק הסופי של כל מערכות התשלומים והסליקה. כך 

ם במהלך יום העסקים ומחשבת כמה כל בנק חייב לכל למשל מס"ב מקבלת הוראות תשלו

  67בנק אחר. בסוף יום העסקים, ההתחייבויות ההדדיות )לאחר קיזוז( נסלקת במערכת זה"ב.

כפועל יוצא מכך, כל גוף שאין לו חשבון בזה"ב נדרש לקבל ייצוג מאת בעל חשבון בזה"ב 

משתתפים בסליקה, שהם  20כיום כדי שיוכל לבצע פעילות פיננסית. במערכת זה"ב פועלים 

מבנה זה עומד ביסוד התלות  68הבנקים המסחריים, בנק הדואר, מסלקות שונות ובנק ישראל.

של כלל השחקנים בבנקים וניגוד העניינים המבני שנוצר כתוצאה מכך שמעט בנקים 

 שולטים באספקת תשומה חיונית למתחריהם: הגישה למערכות התשלום. 

 RTGS-, קיימת גישה ישירה למערכות ה2016בנק העולמי בשנת על פי סקר שערך ה 

נראה כי מאז  69מהמדינות שנסקרו(. 31%מדינות ) 28-בנקאיים מפוקחים ב-לגופים חוץ

הנושא רק צובר תאוצה: מתן גישה ישירה נכלל כהמלצה בדוחות שנכתבו בשנים האחרונות 

                                                        
64 Autoritat Catalana de la Competéncia, Payment Systems ניתן לצפות 82-83, עמ' עמ' 2017, נובמבר .

 בכתובת:

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20171120_es_16_2017_

eng.pdf_03\  הדוח הקטלוני)להלן(. 
 הספרדי.ראו בדוח   65
 ראו בדוח הפורטוגזי. 66
ימי עסקים. נציין עוד כי  3כיום הוראות התשלום במס"ב אינן סופיות, משום שצדדים רשאים להחזיר פעולות בתוך  67

בסכום התשלום  בימים אלה מתוכננת מערכת חדשה שתאפשר תשלומים מידיים. במסגרתה, יוזם התשלום מחויב מיד

ובשונה ממרבית אמצעי התשלום הנפוצים האחרים. לדעת רשות  –בדומה לתשלום במזומן ומקבל התשלום מזוכה בו מיד, 

התחרות, מערכת התשלומים המידיים יכולה לשמש גם חברות פינטק שעוסקות בתחום התשלומים ובכך להגביר את 

 התחרות בבנקים בתחום זה.
68 17h.pdf-https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Reports/Documents/redb2016 
69 Final.pdf-Report-4-http://pubdocs.worldbank.org/en/591241545960780368/GPSS '17, עמ . 

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20171120_es_16_2017_03_eng.pdf/
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20171120_es_16_2017_03_eng.pdf/
https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/Reports/Documents/redb2016-17h.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/591241545960780368/GPSS-4-Report-Final.pdf
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וגובשו בשנים  73וקנדה 72קטלוניה, 71פורטוגל, 70על ידי רשויות תחרות במדינות כגון הולנד,

  77ושוויץ. 76סינגפור 75הונג קונג, 74האחרונות מודלים המאפשרים זאת במדינות כגון ברזיל,

(. BoEדוגמה אחת מובהקת למודל מסוג זה היא המודל שפיתח הבנק המרכזי של אנגליה )

להגיש , הבנק המרכזי הודיע שיאפשר לנותני שירותי תשלום שאינם בנקים 2017בשנת 

בניגוד לבנקים ודומיהם, שמנהלים  78בקשה לחיבור ישיר למערכת הסליקה שבבנק המרכזי.

, גופים אלה יוכלו לפתוח חשבונות )יתרון הון( רזרבותלניהול בבנק המרכזי גם חשבונות 

( בלבד. לבנק המרכזי שיקול דעת מוחלט האם לפתוח settlement accountsסליקה )

תנאי מקדים לפתיחה הוא עריכת הערכה פיקוחית על ידי המפקח חשבון סליקה לגוף, אך 

על הגוף ובמידת הצורך המפקח על משטר איסור הלבנת הון והחלטתם שלא להתנגד לפתיחת 

 79החשבון.

ויוצר מתן גישה ישירה למערכת הסליקה מפחית את התלות של גופים שאינם בנקים בבנקים 

. בטווח הארוך, הרחבת לגורמים חוץ בנקאיים תנאים רגולטוריים שוויוניים בין הבנקים

מגוון נותני שירותי התשלום וסוגי העסקאות אף תחזק את יציבות המערכת בדרך של פיזור 

הסיכונים. היבטים אלה חשובים במיוחד נוכח ריכוזיות ענף הבנקאות בישראל כיום ומיעוט 

חשבונות כאמור תהיה  השחקנים שניתן לבצע פעילות פיננסית באמצעותם. ברי כי פתיחת

כרוכה בדרישות סף ועלויות מסוימת, לצורך הבטחת יציבות המערכת, ומשכך לא תתאים 

לכל שחקן. אך כל שחקן נוסף אשר יוכל להצטרף למערכת יתרום באופן משמעותי לתחרות, 

בנקאיים -הן בזכות השירותים שיציע לציבור בעצמו והן בזכות יכולתו לייצג גופים חוץ

ובכך להקטין את הכוח שיש הבנקים עקב השליטה שלהם בגישת מתחריהם למערכת אחרים 

 הפיננסית. 

                                                        
הדוח המליץ על מתן גישה ישירה למערכות סליקה לגופים בעלי רישיון בדרך של "רישיון בנק לייט" לפינטקים:   70

-the-in-fintechs-study-02/acm-https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018

foreclosure.pdf-of-risk-the-market-payment 
 ראו בדוח הפורטוגזי. 71
 ראו בדוח הקטלוני, לעיל. 72
 .41-40 ח הקנדי, עמ' ראו בדו 73
 ראו בהנחיות הבנק המרכזי לפתיחת חשבון רזרבות או חשבון סליקה בכתובת: 74

ility/reservestransfersystem_docs/GuideforOpeninghttps://www.bcb.gov.br/content/financialstab

Reserves.pdf  
 https://fps.hkicl.com.hk/eng/fps/about_fps/participant.phpראו בהנחיות הבנק המרכזי:  75
bank-inter-up-https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/opening-ראו בכתבה בעיתונות:   76

10732892-singapore-banks-non-fintech-to-fast-system 
 ראו בהרצאה שניתנה על ידי נציגי הבנק המרכזי בכתובת: 77

https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20190328_amrtmo/source/ref_20190328_amrtmo.en

.pdf  
 ניתן לצפות בקישור הבא: 78

 https://www.bankofengland.co.uk/news/2017/july/boe-extends-direct-access-to-rtgs-accounts-

to-non-bank-payment-service-providers 
 :2019ראו במדריך הבנק המרכזי לנותני שירותי תשלום שאינם בנקים שפורסם בדצמבר  79

 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/other-market-

operations/accessfornonbankpaymentserviceproviders.pdf?la=en&hash=19DEFEB783364B8B79245628

043B69FC1DB8B0FE 

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-02/acm-study-fintechs-in-the-payment-market-the-risk-of-foreclosure.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-02/acm-study-fintechs-in-the-payment-market-the-risk-of-foreclosure.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/financialstability/reservestransfersystem_docs/GuideforOpeningReserves.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/financialstability/reservestransfersystem_docs/GuideforOpeningReserves.pdf
https://fps.hkicl.com.hk/eng/fps/about_fps/participant.php
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/opening-up-inter-bank-system-fast-to-fintech-non-banks-singapore-10732892
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/opening-up-inter-bank-system-fast-to-fintech-non-banks-singapore-10732892
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/opening-up-inter-bank-system-fast-to-fintech-non-banks-singapore-10732892
https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20190328_amrtmo/source/ref_20190328_amrtmo.en.pdf
https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20190328_amrtmo/source/ref_20190328_amrtmo.en.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/news/2017/july/boe-extends-direct-access-to-rtgs-accounts-to-non-bank-payment-service-providers
https://www.bankofengland.co.uk/news/2017/july/boe-extends-direct-access-to-rtgs-accounts-to-non-bank-payment-service-providers
https://www.bankofengland.co.uk/news/2017/july/boe-extends-direct-access-to-rtgs-accounts-to-non-bank-payment-service-providers
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/other-market-operations/accessfornonbankpaymentserviceproviders.pdf?la=en&hash=19DEFEB783364B8B79245628043B69FC1DB8B0FE
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/other-market-operations/accessfornonbankpaymentserviceproviders.pdf?la=en&hash=19DEFEB783364B8B79245628043B69FC1DB8B0FE
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/other-market-operations/accessfornonbankpaymentserviceproviders.pdf?la=en&hash=19DEFEB783364B8B79245628043B69FC1DB8B0FE
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/other-market-operations/accessfornonbankpaymentserviceproviders.pdf?la=en&hash=19DEFEB783364B8B79245628043B69FC1DB8B0FE
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נוכח האמור, אנו ממליצים שבנק ישראל יאפשר חיבור ישיר למערכת זה"ב לגופים שאינם 

בנקים ויפרסם תנאים אובייקטיביים ומבוססי סיכון בהם נדרש לעמוד גוף, בנקאי או חוץ 

יגבש בנק ישראל כאי להתחבר למערכת. לצורך כך, אנו ממליצים שבנקאי, על מנת שיהיה ז

מודל אשר מבטיח את השמירה על יציבות המערכת אך במקביל לכך יפתח את שערי החיבור 

בנק  למערכת בפני כל גוף שבידיו לעמוד בתנאים אובייקטיביים ובלתי מפלים שייקבעו.

בחינה לגבי ניהול חשבון סליקה לגופים כבר בתהליך מתקדם של נמצא  ישראל העיר כי הוא

בנק ישראל כללים הנוגעים למתן גישה  פרסם 2020ובדצמבר  חוץ בנקאיים במערכת זה"ב

אנו מברכים על צעד זה אך לטעמנו יש לעקוב ב. "וחיבור גופים חוץ בנקאיים למערכת זה

תשלום חקיקה לאסדרת פעילות נותני שירותי אחר ההתפתחויות, בעיקר לאחר השלמת 

חשבונות לפתוח גופים חוץ בנקאיים בפועל אפשרו להכללים להבטיח כי כדי  עתידיים,

 .סליקה במערכת זה"ב
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 02-6552401טל:    91007, ירושלים 780ת"ד 
 

 "ז אב, תש"ףט ירושלים,

 2020באוגוסט,  6

AML20.007.001 

20LM3300 

 לכבוד

 עו"ד מיכל הלפרין

 התחרות הממונה על

 מיכל שלום,

חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית,  -דוח רשות התחרות בנושא הנדון: 
  2020יולי 

ן. להלן התייחסות והערות הפיקוח על שבנדופורסמה טיוטת הדוח של רשות החברות בנושא  2020ביולי 

 הבנקים:

ככלל, הפיקוח על הבנקים, רואה חשיבות גדולה בקידום חדשנות פיננסית, בפרט בהתייחס לקידום תחום  .1

 שנועדה לעודד את , בשנים האחרונות נקט הפיקוח על הבנקים, בסדרת צעדיםמכיוון שכךהפינטק בישראל. 

, להקל על האתגרים העומדים בפני חברות פינטק, לרבות בישראל איתבנקהתחרות והחדשנות במערכת ה

להסיר חסמים ולעודד כניסה של שחקנים חדשים לעולמות הבנקאות  בפעילותן מול המערכת הבנקאית,

  , מפורטים בנספח.העיקריים שבהםשוהתשלומים, 

הספציפיות תייחסותנו בטיוטת הדוח )מצ"ב( משולבות הערות משמעותיות של הפיקוח. אני מבקש כי ה .2

 להערות שהצפנו.  ישולבו בדוח על מנת שדוח זה ייצא על דעת כל הרגולטורים, וכי יינתנו מענה והתייחסות

 עקרוניות: נקודותתייחס למספר אתכבד להלהלן,  .3

אשר מעכבים אתגרים הפיקוח על הבנקים מסכים עם האמירה כי בפני חברות הפינטק עומדים מספר  .3.1

תחות של חברות אלו בישראל. יחד עם זאת, אנו שוללים את המסקנה כי "חלק את יכולת ההתפ

לטיוטת הדוח(. לא  1מהפרקטיקות הנהוגות במערכת הבנקאית מקשות על פעילותן העסקית" )סעיף 

מדובר בפרקטיקה אלא בהיעדר רגולציה ופיקוח ייעודיים לחברות אלו )היעדר צו איסור הלבנת הון 

והיעדר רגולטור ייעודי וצו איסור הלבנת הון ומימון טרור  י שירות בנכס פיננסי""נותנומימון טרור ל

ל"נותני שירותי תשלום"(, מציאות אשר בראיה מבוססת סיכון, מותירה את האחריות על ניהול סיכוני 

איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור רק על המערכת הבנקאית, ולכן מגבירה את החיכוך בפתיחה 

 חשבון לחברות פינטק.  ובניהול

ב לדוח לפיו הבנקים אינם רואים באישור 'המשך עיסוק' שניתן לנותני שירותים 1לעניין הנכתב בסעיף  .3.2

פיננסיים מאת רשות שוק ההון כאמצעי משמעותי להפחתת הסיכון שלהם בפעילות בהשוואה לנותני 

ם לסיכון איסור הלבנת הון לנותן שירותים פיננסיים בעלי רישיון, ראוי אכן לציין כי חשיפת הבנקי

גדולה לעומת נותן שירותים פיננסים בעל רישיון של קבע,  'המשך עיסוק'שירותים פיננסים בעל אישור 



                                     

, קבעה קריטריונים 2019שכן, הסדרת הליך בחינת בקשות לרישיון על ידי רשות שוק ההון באוגוסט 

 משך עיסוק.ודרישות ספציפיות שלא היו קיימות בעת מתן אישור ה

יום "בדיקת הרשות העלתה שהבנקים רואים את חברות הפינטק כאלדוח נכתב כי  5-ב ו2בסעיפים  .3.3

לקביעה זאת השזורה ותימוכין . לא מצאנו בדוח או במציאות המוכרת לנו סימוכין תחרותי"

קוח על כי בחינות וניתוחים שנערכו בפי ולהאיר שונות לאורכה של הטיוטה. נבקש להעיר תבווריאציו

, לא העלו שום אינדיקטור לכך כמפורט בנספח הבנקים בנושא, ותוצאות הסקר שערך הפיקוח

שהבנקים רואים את הפעילות מול חברות הפינטק כאיום תחרותי לא בתחום האשראי, לא בתחום 

עולה כי לחברות הפינטק ממשקים , כמפורט התשלומים וגם לא בתחומים אחרים. מהסקר ומהבחינות

קיים דווקא מפעילות חברות הביגטק, שאינן ייתכן שאיום תחרותי פוטנציאלי, . עם הבנקים יםמגוונ

  נשוא דוח זה.

"מהבדיקה עולה גם כי הבנקים מסווגים את הגופים הפיננסים המוסדרים ב לדוח מצוין כי 2בסעיף  .3.4

לעניין זה,  .ות...."ור וחוששים כי יהיו חשופים לסיכוני צירלהלבנת הון ומימון ט הברמת סיכון גבוה

 הסיכון גבוהברמת  נותני השירותים הפיננסיים כלקוחות רוב הבנקים מסווגים אתי להדגיש כי ורא

עדר משטר יה ,עדר צו ייעודי לנותני שירותים בנכס פיננסייבעיקר בשל ה ,להלבנת הון ומימון טרור

ספר נהנים בחשבון ועוד. לפרמטרים של אופי ומורכבות פעילות הלקוח, מבהתאם פיקוח הולם, ו

הערכה זו הינה ההערכה הראויה בתנאים אלה, וזאת, ללא כל קשר להיות התאגיד המאופיין 

חיזוק לסיבות להתנהלות האמורה, ניתן למצוא במסמך שהועבר אלינו מרשות שוק ההון כ"פינטק". 

ומדות בסטנדרטים בנושא הדוח, בו צוין, בין השאר, כי חברות פינטק רבות אינן ע 3.8.20ביום 

נדגיש כי בשנים ו כן, כמהנדרשים לעניין מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לעומת נש"פ אחרים. 

משקיעה משאבים רבים טכנולוגיים, תהליכיים, אנושיים ותרבותיים על האחרונות המערכת הבנקאית 

התממשות של  המערכת חוותהמנת לתת את המענה הראוי לציפיות ולסיכון זה, כאשר לצד פעילות זו, 

 בשל אי ציות להוראות הדין בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. סיכוני ציות 

כי  ,ראוי להדגיש, בדוח העוסק בקשיים של חברות פינטק בפתיחת חשבון וניהולו 3בהתייחס לסעיף  .3.5

 ,י החברהמאופהיתר,  ביןשמשקפת גישה מבוססת סיכון, הנגזרת לכל הבנקים מדיניות סדורה בנושא 

, יכולות ארגונית , תרבותרישיון החברה, היקף פעילותה, סוגי השירותים והמוצרים שמציעה החברה

תחולת צו ומאפייני ניהול הסיכונים בחברה, בהם, בין היתר, ניהול סיכוני הלבנת הון וציות, וכמובן, 

למיזמי כדי לסייע בו. הבנקים פועלים לפי מדיניות זכאמור, . איסור הלבנת הון על פעילות החברה

לגופים סיוע מוקד  בנספח, כאמורבבנק ישראל, פתחנו  הבנקאית, לפעול מול המערכת וחברות הפינטק

עולה כי אין ראיות להערמת קשיים בפתיחת וניהול חשבון מהן עד כה פנו מספר מועט של פניות,  .אלה

, הבנקים קבעו במדיניות בנושאבנוגע לאמירות בדוח לעניין הטעמים ש לחברות אלו ע"י הבנקים.

יש לציין כאמור בנספח, כי הפיקוח על הבנקים בחן  ,לסירוב סביר לפתוח או לנהל חשבון לגופים אלו

את הטעמים לסירוב סביר ומצא כי מדובר בטעמים סבירים ולגיטימיים לניהול הסיכונים של הבנק 

יחודים רק לנותני שירותים פיננסים. אינם י(. הטעמים לסירוב )דוגמא לטעמים ניתן למצוא בנספח

קבלת  רק עם להתייחס אליהן יהיה בסעיף זה ישנן אמירות כלליות מידי, שניתןחשוב להדגיש כי 

נודה על העברת דוגמאות אלה על מנת שנוכל להתייחס אליהן ובמידת הצורך,  דוגמאות ספציפיות.

 חסמים.לסייע באמצעותן ולהקל בתהליכים, ככל שאכן יש בהם משום 

כי "...הבנקים לא נוהגים לסרב לפתיחת חשבון אלא פועלים בצורה "רכה" יותר  ותאמירבהתייחס ל .3.6

"בדיקת הרשות  ;לדוח( 3)סעיף  "אי מענה וגרירת רגליים בבדיקת מסמכיםהמקשה על התהליך, כגון 

חשבונות  העלתה כי הבנקים מטילים דרישות רבות ומכבידות על חברות הפינטק בכל הקשור לפתיחת



                                     

הבנקים דורשים מגוון רחב של מסמכים בבחינת הבקשה לפתוח " וכי ;לדוח( 5וניהולם השוטף" )סעיף 

את סיכון איסור  וינהל יםלגיטימי שהבנקנדרש, ראוי ו כי דגיש, נ"חשבון והם נכנסים לנעלי הרגולטור

, בדיקות כומסמכים ויער רשויד ,וניהול חשבונות לחברות אלו הבפתיח כרוךה ומימון טרור הלבנת הון

במסגרת יישום החובות מכח הוראות הדין והרגולציה בתחום איסור ובהתאם לסוג ואופי הלקוח,  הכלו

על מנת שניתן יהיה לבחון את האמירות המשולבות בדוח, וככל שנדרש . הלבנת הון ומימון טרור

 ת קונקרטיות התומכות בכך.על קבלת דוגמאוכפי שצוין לעיל לאתגרן ו/או להביא לפתרונן, נודה 

הפינטק הפיקוח על הבנקים מסכים כי נדרשים צעדים נוספים וחיוניים על מנת להקל בפעילות בחברות  .4

קידום מהיר של הליך  ן,ובעיקר ,מקובלות עלינו (6דוח )סעיף ההמלצות המפורטות בחלק גדול מ .בישראל

, נדגיש כי. הלבנת הון של נותני שירות בנכס פיננסיצו איסור  םמתן רישיונות על ידי רשות שוק ההון וקידו

כגורם האמון על הסדרת יישום משטר  מתוך סמכויות הפיקוח על הבנקים, התמחותו המקצועית ואחריותו

בהקשר של , דגלים לבניםו נאותות פרקטיקותגיבוש ובכלל זה הסדרה ו ,הלבנת הון במערכת הבנקאית

ימשיך ויפעל כבעל הסמכות והאחריות  הפיקוח ,ברות הפינטקבת הפעילות של הבנקים וחיהקלה בסב

 בנושא, מי מהגורמים הרלוונטיים, ירצה להעביר לפיקוח על הבנקים המלצות לטיפולשככל  לקידום הנושא.

, הנושאים יבחנו בכובד ראש זאת נשמח לקבלחברות הפינטק מול הבנקים,  פעילותאת  שיסייעו לקדם

   .או לידי יישום ואסדרה ככל שהפיקוח ימצא לנכוןובמקצועיות הנדרשת, ויבו

פעילות חברות הפינטק בישראל טומנת בחובה הזדמנויות להטמעת חדשנות ולפיתוח שירותים לסיום,  .5

הפיקוח על הבנקים מאמין כי גיבוש רגולציה . פיננסיים מתקדמים, הן למערכת הבנקאית והן ללקוחותיה

חשובים ייעודית לפעילות של חברות הפינטק וקביעת מנגנוני פיקוח ובקרה על חברות אלו, הינם צעדים 

שיש לנקוט על מנת להתמודד עם האתגרים שחוות חברות אלו. צעדים אלו הינם המפתח להסרת חסמי 

למען הסר ספק, ובאמירה ברורה וחדה, הפיקוח על סיים. הכניסה של חברות אלו לעולם השירותים הפיננ

סיסטם -הבנקים מעודד את התחרות ואת רווחת הצרכן, יתמוך ויעשה את הנדרש להמשך פיתוח האקו

בארץ בכלל, אגב שילוב חברות הפינטק בפרט, וזאת כמובן אגב שמירת המסגרות הרגולטוריות הנדרשות 

האמור ייעשה אגב  .לקוחת, דיגיטלית, סביבת התחרות וצרכי התוך התאמתן ככל שניתן לסביבה העסקי

חשיפת המערכת הבנקאית לסיכונים בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון ניהול מושכל ואחראי של 

 טרור.

 

           

 רב,בכבוד                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                         

                                                         יאיר אבידן                                                                                                                           

 המפקח על הבנקים          

 העתק:

 ב' ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערךג

  ד"ר שלומית ווגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון

 מר יוגב גרדוס, סגן ראש אגף תקציבים, משרד האוצר

 גב' ריקי אליאס, סגנית המפקח על הבנקים

 מר דני חחיאשווילי, סגן המפקח על הבנקים



                                     

  האתגרים העומדים בפני חברות הפינטק בישראל שנקט הפיקוח על הבנקים במטרה להקל על צעדים נספח: 

 

פורסמה הנחייה לתאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניות ונהלים לפתיחה וניהול חשבונות בנק עבור  .1

פעילות התאגידים בנושא " 15.04.2018מכתב המפקחת על הבנקים מיום ) - שירותים פיננסיים מוסדרים

"(. במכתב צוין, בין השאר, כי פיננסיים מוסדרים ורכזי הצעההבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותים 

המדיניות תתייחס לסיכונים הכרוכים בתפעול הפעילות לרבות מענה לסיכוני איסור הלבנת הון ומימון 

רוב סביר לפתיחת טרור. הפיקוח על הבנקים סקר את מסמכי המדיניות תוך דגש על בחינת העילות לסי

עלה כי מדובר בטעמים לגיטימיים וסבירים לניהול הסיכונים של הבנקים, וכי  מהסקירהחשבון וניהולו. 

חלק גדול מהעילות הינן עילות שקיימות גם במדיניות הכללית של הבנק בנושא איסור הלבנת הון ומימון 

טרור, כגון: הלקוח לא הציג רישיון מתאים או היתר להמשך עיסוק; קיים מידע שלילי על החברה בכל 

לעבירות על החוק; הלקוח אינו משתף פעולה במסירת מידע על אופי פעילותו ולקוחותיו או עם  הנוגע

 ל טפסי זיקה ועוד.דרישות הבנק לעניין חתימה ע

המאפשרים לחברות פינטק לקבל גישה  אימוץ, יישום והטמעה של התקן לבנקאות פתוחה בישראל .2

ווה גם תשתית טכנולוגית לעבודה מול חברות לחשבון לקוח, בהסכמתו, לשם מתן שירותים ללקוח ומה

 .(""יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל 368הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  ) פינטק

)באתר האינטרנט של בנק ישראל(, לחברות פינטק, שמטרתו לסייע לחברות הנתקלות  נפתח מוקד סיוע .3

תיבת מסמך זה, התקבלו פניות בודדות, מהם בקשיים בתהליכי פתיחת חשבון בנק או ניהולו. עד למועד כ

 עולה כי הבנקים פועלים לפי המדיניות שקבעו וכי אין ראיות להערמת קשיים מצידם. 

במטרה ללמוד על ההזדמנויות והאתגרים העומדים בפני חברות פינטק בממשק  לחברות הפינטקנערך סקר  .4

 כי:  ן השאר,, ביעם המערכת הבנקאית בישראל. מניתוח תוצאות הסקר עלה

פינטק ממשקים שונים עם הבנקים; חברות הפינטק משתפות פעולה עם בנקים לצורך הלחברות  .4.1

 .הטכנולוגיה שלהן בבנק; בנקים משקיעים בחברות פינטקטמעת ה

 .ולמערכות התשלומים חברות הפינטק מעוניינות לקבל גישה למידע של הלקוחות בבנק .4.2

 97% -ו ן חשבון בנק בישראל לצורך הפעילות מול הלקוחותציינו כי נדרש להחברות הפינטק מ 64% .4.3

 י קיים להן חשבון בנק פעיל כנדרש.ציינו כ חברותמאותן 

הקלו על עבודת  ,הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונותבנק ישראל וידי -צעדים שונים שבוצעו על .4.4

, כגון, יה, חדשנות, מסייעים ומאפשרים להם קידום דיגיטצבנקיםהחברות פינטק והממשק שלהן עם 

, קידום רגולציה לעניין מתן גישה לחשבון מתן אפשרות לבנקים לפעול בענן )בו פועלות חברות הפינטק(

 הלקוח במסגרת בנקאות פתוחה ועוד.

ים מתייחסהחברות הפינטק עומדים גם מספר אתגרים אשר מעכבים את יכולת התפתחותן  בפני .4.5

צו איסור הלבנת על נותן שירות מהיעדר בעיקר  ים מושפעש לתהליכי ניהול חשבון בתאגיד הבנקאי

 .לנותן שירותי תשלום רותי תשלום והעדר רגולטור ייעודיבנכס פיננסי ונותן שי

שקיבלו  מתן פטור לבנקים מחובת רישום נהנה ובעל שליטה בחשבונות של גופים פיננסים מוסדרים .5

הוסדר במסגרת הוראת  ,בנת הון ומימון טרוררישיון מאת רשות שוק ההון ושחל לגביהם צו איסור הל

 רי הלבנת הון ואיסור מימון טרור(.) "ניהול סיכוני איסו 411ניהול בנקאי תקין מס' 

חשבון על מנת להבין מהם האם קיימים קשיים בפתיחת נערכו שיחות עם קציני הציות של הבנקים  .6

חברות פינטק; תי בפתיחה וניהול חשבון ללא קיים קושי או אתגר מהו :כי לחברות פינטק. מהשיחות עלה

בעת פתיחת חשבון למסמכים להם נדרשים נותני שירותים פיננסים מוסדרים  חברות הפינטק נדרשות

אחרים; רוב החשבונות של חברות הפינטק שהן נותני שירותים פיננסים מוסדרים מסווגים בסיכון גבוה 

 על נותני שירות בנכס פיננסי. הון בשל מורכבות הפעילות והעדר צו איסור הלבנת



                                     

כך שמתאפשר שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים אל פנים ובכך  הקלת האסדרה בנושא "בנקאות בתקשורת" .7

מאפשרת תהליך דיגיטלי מלא בעת פתיחת חשבון בנק או במתן ייפוי כוח למנהלי תיקים. הקלות אלה 

 ל הבנק ושל חברת כרטיסי האשראי.ש מאפשרות בנוסף ביצוע פעולות לקוחות בערוצים המקוונים

שמטרתו לייצר תקשורת פתוחה ולהבין בצורה  הוקם פורום פינטקים במסגרת פרויקט בנקאות פתוחה .8

הטובה ביותר את הצרכים העסקיים של הפינטקים כנותני שירותים בבנקאות הפתוחה. התובנות העולות 

פעמים  5 -שראל. הפורום נפגש כבר כידי בנק י-מפורום זה משוקפות בהסדרת הבנקאות הפתוחה על

 .חברות 40-50 -נציגים מכ 100 -ומשתתפים בו כ

במטרה להבין לעומק את העדפות הצרכנים בשירותי  "ישראל דיגיטליתחברת " עם  שיתוף פעולהקיום  .9

הבנקאות הפתוחה הן מצד הבנקים והן מצד הפינטקים נותני השירות. שת"פ זה נותן מענה לאחד מחסמי 

 .סה של לקוחות לשירותי הבנקאות הפתוחה, כפי שעלה בבריטניההכני

קהילה בהובלת משרד הכלכלה ובשיתוף (, finnovationפיננסית )קהילת החדשנות הקהילת הצטרפות ל .10

הרגולטורים הפיננסיים. מטרת קהילה זו הינה לחבר את הממשלה, הרגולטורים הפיננסיים, האקדמיה, 

ך לכל במטרה לשמר את ישראל כמוקד חדשנות פיננסי המייצר ער  ,ות פינטקגופים פיננסיים ותיקים וחבר

 .בעלי העניין וללקוחות עצמם

אשר מסייע במיקוד פעילותנו להסרת חסמים, כפי שיח שוטף עם יזמי חברות פינטק ומשקיעים קיום  .11

 ם.מאפשרת בתחומים ההולכים ומתפתחי שעולה מהשטח, ולייצר רגולציה

שמקלה באופן משמעותי על עבודה של בנק או חברת כרטיסי אשראי א "מחשוב ענן" הקלת האסדרה בנוש .12

 ב ענן.מול חברות פינטק שעושות שימוש בשירותים מבוססי מחשו

שמאפשר לקדם את החדשנות בתחום התשלומים ומאפשר גם כניסה של  בישראל EMVהטמעה של תקן  .13

 ים חדשים ובכך לקדם גם את התחרות.שחקנ

בתהליך מותאם סיכון ומבוקר.  המפקחת על הבנקים לעידוד חדשנות בבנקים ובסולקיםפרסום מכתב  .14

מכתב זה כולל אמירה מפורשת שיצירת סביבת ניסוי מותאמת לצורך הטמעת חדשנות, תהווה שיקול מקל 

 דיקה ואכיפה של הפיקוח על הבנקים.בתהליכי ב

חדשים לצרוך שירותי מחשוב מלשכת מאפשר לשחקנים פיננסים  הקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאים .15

 האוצר ובשיתוף הפיקוח על הבנקים. המחשוב שהוקמה בהובלת משרד

 .ים ולסולקים חדשיםהקלות אסדרה לבנקים חדשמתן  .16
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 עו"ד מיכל הלפריןלכבוד 

 הממונה על התחרות 

 

 שלום וברכה,

 

 וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית דוח בעניין חברות הפינטקהנדון: 

לפרסם להערות ציבור בעניין חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול  כםבהמשך לדוח שבכוונת

"(, נבקש להביא בפניכם את התייחסות רשות ניירות ערך בקשר עם הדוחהמערכת הבנקאית )"

 טיוטת הדוח, בטרם פרסומו להערות ציבור.

בפרסום הדוח והמלצותיו מהלך מבורך שיש בו לתרום בצורה משמעותית לפיתוח ענף  יםרוא אנו 

. אנו להשיג מבקשהדוח  ןאותולמטרות למשימה רשות ניירות ערך שותפה הפינטק בישראל. 

מהלך בעל חשיבות רבה לכלכלה היא חסמים כגון אלו בהם הדוח עוסק  שהסרת סבורים

 הישראלית, בפרט בעת הנוכחית. 

 אחרים על גופים המפוקחים על ידינו ועל גופים ,עדים להשפעות החסמים המתוארים בדוח אנו

החוקים שרשות ניירות ערך  שמבקשים לבוא בשעריאשר את עיסוקם ניתן להגדיר בתחום הפינטק, 

. לדאבוננו, רגולטורים אחריםמול ו רשות ניירות ערךולהסדיר פעילותם מול ממונה על ביצועם, 

וכפי שנסקר ביסודיות על ידכם במסגרת טיוטת הדוח, הקשיים שמערימה המערכת הבנקאית על 

מנשוא, וגוררים עלויות רבות, לצד עיסוק בלתי פוסק מול כבדים גופי הפינטק עשויים להיות 

הפיקוח על הבנקים התערב בדרכים שונות לצורך הקלה במספר מקרים, התאגידים הבנקאיים. 

 סמים, אך נדרש פיתרון כולל לבעיה, כפי שהדוח מבקש להשיג.בח

בתחום המערכת הבנקאית, נבקש להביא  הניסיונות למצוא פתרון להסרת החסמיםלאור 

לתעשיית כים על ידי רשות ניירות ערך ומשוי יםהמפוקח פיםם נוסמיגורלידיעתכם פרטים בדבר 

בעלי רשיון לפי חוק  הסדרת העיסוק  :בדוחמאותם קשיים המפורטים  יםאשר סובלוהפינטק, 

חוק " ו"בעלי רשיון)" 1995-בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה

 . אנו "(חוק ניירות ערך)" 1968-יירות ערך, התשכ"ח נלפי חוק  רכזי הצעהו "(הסדרת העיסוק



 

 

 

 

 

 

לצד במסגרת הדוח,  ולרכזי הצעה לבעלי רשיוןלכלול התייחסות ספציפית שנכון סבורים 

. , נותני שירותים פיננסיים וכו'P2Pלהלוואות התייחסויות לגופים ספציפיים כדוגמת פלטפורמות ה

את הקשיים  ביתר פירוטעומד לרשותכם על מנת להציג בפניכם  רשות ניירות ערךסגל נוסף על כך, 

על מנת להתרשם מהקשיים אותם הם   1לקיים שיח עם רכזי ההצעה הפעיליםהאמורים, ניתן אף 

  2 .ביחס למערכת הבנקאית חווים

בשולי הדברים יוזכר, כי הערותינו מתייחסות מטבע הדברים לתחומי הפיקוח הקבועים כיום 

בחקיקה, אך אנו סבורים כי כשלים ובעיות דומות צפויים להתפתח גם ביחס לפעילותן של חברות 

, מול המערכת הבנקאית. לאור האמור, PSD-וה  API-ה ם נוספים כגוןפינטק בעתיד בתחומי

מוצע להוסיף המלצה כללית לפיה בעת גיבוש החקיקה שמטרתה להסדיר תחומי פעילות אלה, 

יש להביא בחשבון את הצורך בעידוד והסרת חסמים הצפויים לעמוד בפני התפתחות פעילות 

 וח(.   לד 6-ו 2חברות פינטק גם בתחומים האמורים )למשל בפרקים 

 חוק הסדרת העיסוקפעילות בעלי רשיון לפי  .א

 רקע 

, פועלים בעלי רשיון שניתן להגדירם, לפי טיב חוק הסדרת העיסוקבתחום מתן שירותים לפי 

, או חברות , כחברות פינטקם, והאוריינטציה הטכנולוגית המובהקת שלהמעניקיםהשירות שהם 

המבקשות לעבור למתן שירותים באמצעים טכנולוגים מובהקים, והדוח רלוונטי גם לפעילותם 

 ולקשיים בהם הם נתקלים אל מול המערכת הבנקאית. 

חלק מהחברות בעלות הרשיון, מעניקות או מבקשות להעניק את השירות או חלק ממנו באופן 

שירות, בהליך אפיון הלקוח לצורך מתן השירות או מקוון. הדבר יכול להתבטא באופן ההצטרפות ל

במתן השירות עצמו, היינו מתן ייעוץ השקעות באופן מקוון או אף ניהול תיק השקעות באמצעים 

פעילות זו, לתמוך בה ולהסדיר אותה בו זמנית, פרסמה רשות ניירות  לעודד על מנתטכנולוגים. 

  3ן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים.הוראה לבעלי רישיון בקשר למת 2016ערך, בשנת 

בבואם ליישם את ההוראה האמורה, נתקלים בעלי הרשיון בחסמים ממשיים אותם מציבה 

 שאנו  בשתי פעילויותהמערכת הבנקאית. החסמים אינם מאפשרים נכון להיום, מימוש פעילות 

                                                           
ק ניירות א( לחו4ב)15הרכזים שמציעים ני"ע של חברות מציעות במתווה של מימון המונים כפי שמוסדר בסעיף  1

( בע"מ; טוגדר חדשנות עסקית 2016איט ) -ערך ותקנות רכז הצעה הם: פיפלביז עסקים חברתיים בע"מ; פאנד
 .במרשם הרכזים( בע"מ. את פרטי הקשר ניתן למצוא 2018)
. ניתן ליצור קשר ישירות עם אחראי תחום מימון 6556444-02 -מחלקת תאגידים מפקחת על רכזי הצעה  2

 .02-6556558המונים, עו"ד ורו"ח אמיר בן מויאל בטלפון 
3/http://www.isa.gov.ilמפוקחים/%20גופיםConsultants_Marketers/233/2315/Documents/23082016_1.pdf 

http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Crowdfunding/Staff_positions/Pages/default.aspx
http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Crowdfunding/Staff_positions/Pages/default.aspx
http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Consultants_Marketers/233/2315/Documents/23082016_1.pdf


 

 

 

 

 

 

לבעלי רשיון רבים לצורך  תהנדרש ,בעת הזו: פתיחת חשבון ניירות ערך מרחוק ןפועלים לקידומ

, שירות ייחודי שרשות ניירות ערך הניחה את התשתית 2.0עבודתם השוטפת,  ושירות ניהול תיקים 

 הקשיים בהם הם נתקלים.לרבות כל אחד מהם להלן יובא תקציר הנוגע ללו בהוראה שפרסמה. 

  

 פתיחת חשבון ניירות ערך מרחוק 

מנהל תיקים לשם קבלת שירות של ניהול תיקים )גם כשהשירות  על מנת להתקשר עם בעל רשיון

ניתן בדרך שאינה מקוונת( נדרש הלקוח לנקוט בשני צעדים: פתיחת חשבון ייעודי לצורך זה בבנק 

גם  ,)גם אם הוא כבר לקוח של הבנק( ומתן ייפוי כוח בחשבון למנהל התיקים עמו התקשר. לעתים

יועץ השקעות נדרש לייפוי כוח בחשבון הלקוח, לשם ביצוע פעולה אותה יעץ ללקוחו  בעל רשיון

 לבצע. בעלי הרשיון ולקוחותיהם נתקלים בקושי ממשי לבצע פעולות אלה מרחוק.

 

  הקשיים בעניין פתיחת החשבון הייעודי מרחוק

"( ור הלבנת הוןאיס חוק)" 2000-בהתאם למשטר הלבנת הון מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס

וצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת 

"( גם לגבי החשבון הנוסף נדרש הבנק לבצע הליך ו הבנקיםצ)" 2001-הון ומימון טרור(, התשס"א

צהרה על נהנה זיהוי ואימות, לרבות זיהוי הלקוח פנים אל פנים, קבלת מסמכי מקור וקבלת ה

 בחתימת מקור. 

בנקאות בתקשורת( מאפשרות לתאגיד בנקאי  – 367יצויין כי הוראות הפיקוח על הבנקים )נב"ת 

פתיחת חשבון מרחוק, לרבות חשבון ניירות ערך למטרת ניהול תיקים, אך נכון להיום אין כמעט 

ות חזותית( המאפשרים בנקים העומדים בתנאים ובדרישות הטכנולוגיות )לרבות מערכת להיוועצ

 4הצטרפות הלקוח לשירות מנוהל.

כפועל יוצא מכך, על מנת לעמוד בחובות זיהוי ואימות בפתיחת חשבון ניירות ערך למטרת ניהול 

תיקים, על הלקוח להתייצב פיזית בתאגיד הבנקאי וזאת, גם במקרים בהם מדובר בלקוח קיים של 

ונה בו אנו מצויים, בעיה זו הפכה לחסם משמעותי הבנק. בחודשים האחרונים, לאור משבר הקור

 הצטרפות לקוחות לשירות ניהול תיקים מרחוק.עוד יותר ל

 

                                                           
בנק אחר מספק שירות חלקי ואחרים מבקשים  בנק אחד, שבבעלותו חברה לניהול תיקים מקוון, ערוך לכך, 4

 הקלות רגולטוריות



 

 

 

 

 

לרשות ניירות ערך מגיעות פניות רבות בנושא מחברות ניהול תיקים לאורך השנים. מהפניות עולה 

נת הון דרישות למניעת הלבהכי ככלל, הבנקים אינם פועלים כדי לתת מענה למכשול שמציבות 

ואלה נותרות חסם להליך הצטרפות לקוח לחברת ניהול התיקים, ובמיוחד מאז משבר הקורונה, 

 המונע מלקוחות להגיע אל סניף הבנק. 

לאור זאת, פועלת רשות ניירות ערך בנושא באופן אינטנסיבי במישורים שונים: בפניה לבנקים 

ועוד, אך ההתקדמות איטית ומייגעת. וניהול מעקב אחר התקדמותם, קשר עם הפיקוח על הבנקים 

תהליך קליטת  שכןמדובר בחסם משמעותי המהווה פגיעה קשה במנהלי תיקים שמגייסים לקוחות, 

 הלקוחות נדחה או מתעכב.

 

 מתן ייפוי כוח למנהל תיקים בחשבון

קובע כי יש לאפשר לכל לקוח להעביר את חשבון ניירות הערך שלו לגורם אחר באופן  432נב"ת 

קוון, מבלי שיידרש להגיע לשם כך אל הסניף, ואף מאפשר לבנק לאפשר ללקוח לתת ייפוי הכוח מ

עדיין הבנקים חלק מבפועל,  מחייב לאפשר זאת.למנהל תיקים באופן מקוון, אלא שהנב"ת אינו 

 .התיקים למנהל מרחוק כוח ייפוי מתןאינם מאפשרים 

הולם להסרת החסמים המתוארים לעיל, על מנת לאפשר  קיימת חשיבות רבה במציאת פיתרון

הנגשת שירותים פיננסיים לקהלים רבים ומגוונים, זאת במיוחד בעת זו שבה הציבור הרחב זקוק 

 לבעלי רשיון שיסייעו לו בקבלת החלטות השקעה.

 

  2.0שירות ניהול תיקים  

. מדובר בניהול 5טרם הופעלעד כה ייחודי, מבוסס טכנולוגיה שהוא שירות  2.0שירות ניהול תיקים 

תיק השקעות אישי בידי בעל רשיון, על  פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודית למתן שירות זה. הקרן 

הנבחרת עבור הלקוח במסגרת השירות הניתן לו, לאחר קיום הליך בירור צרכים, ומנוהלת על ידי 

חות המאופיינים באותה רמת סיכון. מנהל תיקים חיצוני למנהל הקרן )בהסכם הוסטינג( עבור לקו

ההצטרפות לשירות וכל הקשר עם הלקוח המתקיים במסגרתו נעשה באופן מקוון. השירות ניתן 

בחשבון ניירות ערך שפותח הלקוח בבנק )או בחבר בורסה אחר(, אך אין מדובר בחשבון מנוהל, 

ות נעשית בתוך הקרן(.  והפעולה היחידה הנעשית בו היא רכישת קרן ייעודית אחת )שאר הפעיל

 לקבל שירות זה, נדרשים הלקוח ובעל מעבר לאמור לעיל ביחס לפתיחת חשבון מרחוק, על מנת 

                                                           
 5  /http://www.isa.gov.ilמפוקחים/%20גופיםMutual_Funds/1403/3395/Documents/Binder1.pdf 

 

http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Mutual_Funds/1403/3395/Documents/Binder1.pdf


 

 

 

 

 

 

נק באתר שלו, חשיפת השירות ללקוחות הב הרשיון לממשקים עם הבנק בהיבטים נוספים:

מתן אפשרות ליצור קישור לחשבון הבנק וביצוע פעולה על ידי הלקוח בחשבון ווהפנייתם אליו; 

)רכישת קרן נאמנות( ישירות מתוך היישום של בעל הרשיון )אפליקציה או אתר אינטרנט(, היינו, 

 שהלקוח לא יידרש לפנות לשם כך לבנק באמצעים המקובלים ולרכוש את הקרן. 

השירות  -הבנק. בעניין זה חשוב לציין שתי נקודות: האחת על ידי ממשק זה דורש פיתוח טכנולוגי 

שעל הבנקים לאמץ כחלק מהיערכותם לשירותי הבנקאות הפתוחה,  APIנסמך על פרוטוקולי 

עמלות הפצה בשל החזקת קרנות ל אינו חינמי בראיית הבנק שכן הוא זכאיהמתווה  –והשניה 

 כאמור בידי לקוחותיו. 

אך עד כה  ,ראשית ינואר של שנה זוב פורסמה ,השירות החדשאופן מתן  ההוראה המסדירה את

למרות שעל פני הדברים, השירות נותן מענה ללקוחות  ,זאת 6את מתן השירות.אין בנק המאפשר 

מספיק רבים שלא מקבלים ייעוץ השקעות בבנק בשל היקף החשבון שלהם, או שלבנק לא כדאי 

 . לספק להם ייעוץ השקעות מטעמו

 

 רכזי הצעה  .ב

 רקע

בין משקיעים לבין חברות שמגייסות כספים מפעילים פלטפורמות אינטרנטיות לתיווך רכזי הצעה 

רעיון הבסיסי במודל מימון הבמודל מימון המונים. הצעה של ניירות ערך,  באמצעותמהציבור 

ך. גיוס כספים מהרבה מאוד אנשים, כאשר כל משקיע משתתף בסכום יחסית נמו המונים הוא

בשנה. משקיע ₪ מיליון  6בישראל מאפשר לחברות לגייס באמצעות הנפקה של הון וחוב עד המודל 

יחיד, רשאי להשקיע סכומים מוגבלים כפונקציה של הכנסתו השנתית )כך, משקיע שהכנסתו נמוכה 

בשנה בחברות ₪  20,000 -בשנה בחברה בודדת ועד₪  10,000בשנה רשאי להשקיע עד ₪  350,000-מ

  מגייסות במודל זה(.ש

מודל מימון ההמונים המפוקח על ידי רשות ניירות ערך דומה במידה רבה לנותני שירותי תיווך 

, אשר מפוקחות על ידי רשות שוק ההון. שני המודלים P2Pבאשראי, קרי פלטפורמות להלוואות 

רבים שאינם מפוקחים על ידי רגולטור, כאשר  )או לווים( ציעיםמבוססים על משקיעים רבים ומ

נמצא בפיקוח של רגולטור , הוא חובות מכוח הדין עליו חלותהחיבור ביניהם נעשה באמצעות מתווך 

 ונדרש לצורך כך להפעיל פלטפורמות אינטרנטיות ולעמוד בדרישות רישום/ רישוי. 

                                                           
 בנק אחד בלבד בו מתקיימת עבודת פיתוח בנושא. ידוע לנו על 6



 

 

 

 

 

א( לחוק ניירות ערך ובתקנות 4ב)15פעילות הצעת ניירות ערך באמצעות רכזי הצעה, מוסדרת בסעיף 

"(. בהתאם תקנות רכז הצעה)" 2017-ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(, התשע"ז 

להוראות אלו, חברה שהתאגדה בישראל ואינה תאגיד מדווח, רשאית להציע ניירות ערך לציבור 

ם מדווחים, ובלבד שהגיוס נעשה ללא פרסום תשקיף, ומבלי שיחולו עליה חובות החלות על תאגידי

ם מהציבור יכולה לעשות , חברה המבקשת לגייס כספיפי מודל זה-. עלבהתאם לתקנות רכז הצעה

המפגיש באמצעות פלטפורמה אינטרנטית בין החברה  הרכז הצעדרך  -בתנאים מסוימים  –זאת 

מפקחת על כיוון שרשות ניירות ערך "(. חברה מציעה, זאת ללא פרסום תשקיף )"ובין המשקיעים

מפקחת על אינה , וםמפקחת על ההצעות המבוצעות באמצעותפעילותם של רכזי ההצעה אך אינה 

עניין כלכלי מהותי בביצוע  גםעבר לרכז ההצעה, שיש לו  במידה רבההחברות המציעות, הנטל 

 נאמנה.  חובותיו

מפוקח על ידי רשות ניירות ערך רכז ההצעה  ,תקנות רכז הצעהללהוראות חוק ניירות ערך ו בהתאם

רכז הצעה, מתוקף תפקידו, . לאחר שעמד בתנאים למתן רישיון חייב ברישום במרשם רכזי ההצעהו

נדרש לפעול לצורך מניעת תרמיות ולפעול כדי לוודא ובין היתר מהווה מסננת של חברות מציעות, 

מעבר  בתקנות רכז הצעה. הדין, כמפורטשהן החברות המציעות והן המשקיעים עומדים בדרישות 

לכך, הרכז נדרש לאפשר לחברות המציעות להעביר דיווחים שוטפים למשקיעים בהן באמצעות 

( חברה ממרשם הרכזים ככל שנתגלה לרשות סמכות לסרב לרשום )ואף למחוקהפלטפורמה שלו. 

 פגם במהימנות החברה, בעל שליטה בה או נושא משרה בכירה בה.

פעילות ב. עם זאת, בשל קשיים 2017מודל מימון ההמונים בישראל נכנס לתוקף בדצמבר הסדר 

. כיום 2018, כפי שיפורט בהמשך, הפעילות עצמה החלה ביולי מול המערכת הבנקאית רכזי ההצעה

, שלושה מהם החלו בפעילות מימון המונים לפי 7חמישה רכזי הצעה רשומים במרשם הרכזים ישנם

כספים במתווה מימון המונים פועלות  המגייסותרובן המוחלט של החברות תקנות רכז הצעה. 

 בתחום טכנולוגי.

 רכזי הצעה –צו איסור הלבנת הון 

פרסמה רשות ניירות ערך את טיוטת צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח  30.07.2019ביום 

. על אף האמור, 20188 –וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ט 

בע בהקשר זה יובהר כי עוד בטרם ייק ייכנס לתוקף.יקודם ואין ודאות ביחס למועד בו צו כאמור 

"(, כך חוק איסור הלבנת הון)" 2000 -לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס  2הצו, נדרש לתקן את פרק ד'

  שיקבע את יו"ר רשות ניירות ערך כממונה לעניין רכזי הצעה בחוק זה.

 

                                                           
 רכזים, אחד מהם ביקש לאחרונה להימחק מהמרשם. 6במרשם הרכזים ישנם  7
 בקישור זה.ראו  8

http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/suggestion_2018/Documents/RAKAZ.pdf
http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/suggestion_2018/Documents/RAKAZ.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 קשיים מול המערכת הבנקאית

הקשיים לא כפי שצוין, רכזי ההצעה נתקלו בקשיים מול המערכת הבנקאית עוד בראשית דרכם. 

רשות ניירות סגל . נבקש להביא סקירה תמציתית של פניות רכזי ההצעה לנפסקו ונמשכים גם כיום

 :, כפי שידוע לנו במועד זהערך בעניין זה

לסגל רשות ניירות ערך, בשל קשיים בפתיחה של  פנה אחד מרכזי ההצעה, 2018בחודש מרץ  .א

קיע בחברה מציעה בפלטפורמה. חשבון בנק לצורך הפקדת כספי משקיעים שבחרו להש

)ה( לתקנות רכז הצעה קובעת כי כספי מזמינים בעד הצעה של חברה מציעה, 17תקנה 

יופקדו בחשבון נאמנות נפרד על שמו של רכז ההצעה בתאגיד בנקאי. בהתאם לתקנה זו, 

, החל מחודש יולי הרכזלפתוח חשבון נאמנות בבנק ישראלי. לדברי  יםנדרשרכזי ההצעה 

ם סניפי 12 -פנה להרכז , 2018במרשם הרכזים(, ועד לסוף חודש יוני  רישומם)עוד לפני  2017

, כנדרש על פי דין בתאגיד בנקאי ולפתוח חשבון נאמנות על שמ , בכדי לנסותשונים בנקיםב

תחום רכזי ההצעה היה ככל הנראה מכך שנתקל נבעו הרכז ללא הצלחה. הקשיים בהם 

נקבעו עבורו נהלים ו/או כללים מוגדרים בתאגידים הבנקאיים, תחום חדש, אשר טרם 

ככלל. ובפרט, נתקלה החברה בתשובות מהתאגידים הבנקאיים, שעניינן העדר נהלים ו/או 

 .כללים ידועים מראש בכל הנוגע למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום של רכזי הצעה

)אשר קדמה לה פנייה על הבנקים דאז, בין היתר, בעקבות פניית רשות ניירות ערך למפקחת 

את המכתב המוזכר פרסם בנק ישראל של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא דומה( 

בעניין פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג נותני שירותים פיננסיים בדוח 

ם . במכתב נקבע כי כל אחד מחמשת התאגידים הבנקאיים הגדולי9מוסדרים ורכזי הצעה

ולרכזי  נדרש לקבוע מדיניות ונהלים לפתיחה וניהול חשבונות לגופים פיננסיים מוסדרים

 בזכותבין היתר, . כמו כן המכתב התייחס לפתיחה של חשבונות נאמנות מרובי נהנים. הצעה

  לפתוח חשבון נאמנות.  הצליח רכז ההצעה הפונה)וכחודשיים לאחר פרסומו( המכתב 

טענות מצד עלו בפנינו , המכשול המתוארצלח את שרכז ההצעה שפנה לרשות לאחר אף  .ב

קושי בפתיחת חשבון ן ביחס לה –רכזי הצעה נוספים ביחס לקושי בפתיחת חשבונות בנק 

מצד  בין הטענות שעלוקושי בפתיחת חשבונות נאמנות. , והן ביחס ללפעילות החברה

חשש מסיכון  – רשם כרכז הצעהישביקשו להרכזים וגופים הבנקים, כפי שהגיעו לידיעתנו מ

גבוה בפעילות, היעדר קיומו של צו איסור הלבנת הון, חשש גובר בשל השקעות של סכומים 

חלק מהגופים הנ"ל קטנים וכו'. כיוון שהפעילות נתפסה כמורכבת במיוחד על ידי הבנקים, 

 מענה לפניות הרכזים.לתת קושי רב להגיע לגורמים הרלוונטיים בבנק שיכלו  סיפרו גם על

                                                           
 .קישור למכתב. 2018באפריל  15המכתב פורסם ביום  9

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfTheBankingSupervisionDepartment/201803.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/LettersOfTheBankingSupervisionDepartment/201803.pdf


 

 

 

 

 

לסגל רשות , שניים מרכזי ההצעה הפעילים פנו 2020בעיצומו של משבר הקורונה, באפריל   .ג

שנכפו עליהם בעיה שהתעוררה אצלם בעקבות משבר הקורונה וההגבלות לגבי ניירות ערך 

לפתוח להם חשבון לצורך  תישראכרט מסרבחברת ני הרכזים הסבירו שבשל המשבר. ש

של חברות מציעות חדשות, כיוון שאין להם יכולת לעשות זיהוי פנים אל פנים  10גיוסים

מהטיעון חברות המציעות, ואלו לא מוגדרות מפעלים חיוניים. ישראכרט לא השתכנעו ל

ודרשו  העובדה שרכזי הצעה מוגדרים מפעל חיוני מספקת לצורך פתיחת החשבונות ולפי

רשות ניירות ערך יזמה פנייה לבנק ישראל . של הלקוח הלקוחותלקיים בדיקה גם לגבי 

 עם הגורמים הרלוונטיים בישראכרט.  וגורמים מטעמו קיימו שיחה

בהתנהלותם אתגר חדש  ותיאר לסגל רשות ניירות ערךרכז הצעה פנה , 2020יולי בחודש  .ד

הם פועלים לעניין  עימומכתב מבנק , הם קיבלו לדברי הנהלת הרכזמול תאגידים בנקאיים. 

 חייבמולם. השינוי עליו הבנק הודיע מ ודיע על שינוי מתווה העבודהחשבונות הנאמנות שה

שונות )עליו אינו מוכן לחתום על הצהרות בחשבונות הנאמנות את המתפעל  בין היתר

 לדבריהם, כמו כן במכתב ישנן דרישות והתחייבויות שהרכז נדרש לעמוד בהן. .לחתום(

דרישה זו עלולה בתוקף. הלבנת הון איסור בעת מכך שאין לרכז הצעה עדיין צו הבקשה נו

 היצליחו לפתור את הסוגילפתוח חשבונות נאמנות, במידה ולא  רכז ההצעה לפגוע ביכולת

 . מול הבנק והמתפעל

 הערות לטיוטת הדוח .ג

 :ג מספר הצעותנוכח המתואר לעיל, אנו מבקשים להצי

לגבי בעלי רשיון לפי מוצע להוסיף בדוח התייחסות לפיה הבעיות המתוארות בדוח חלות גם  .א

. נוכח מתווה הפעילות , בהתאם למפורט במכתבנו זהרכזי הצעה ולגבי חוק הסדרת העיסוק

)גיוס כספים ממשקיעים רבים(, מוצע לשלב את ההתייחסות לרכזי של רכזי ההצעה הדומה 

הפועלים במתווה דומה )כגון פלטפורמות דוח מזכיר גופים במקומות בהם הגם הצעה 

 (.P2Pלהלוואות 

התייחסות לאסדרה הרלוונטית. כך, מצוין כי צו איסור  מובאת( 7ב. לדוח )עמ' 1בפרק  .ב

, אך צו כאמור לא חל על גופים אחרים P2Pהלבנת הון חל על פלטפורמות להלוואות 

עוד  עדיין לא בתוקף גם עבור רכזי הצעה.כי צו כאמור להבהיר  מוצעהמפורטים בדוח. 

 חוק הסדרת מוצע לציין, כי כפי שניתן להיווכח מהתנהלות הבנקים מול בעלי רשיון לפי 

 

                                                           
נמוכים, כרטיסי אשראי הם אמצעי תשלום כיוון שמרבית הגיוסים שנעשים באמצעות רכזי הצעה הם בסכומים  10

 פופולרי במיוחד )אצל אחד הרכזים זה אמצעי ההשקעה העיקרי, אצל אחרים זה מהווה אמצעי מהותי מאוד(.



 

 

 

 

 

 

, קיומו של צו איסור הלבנת הון רלוונטי אינו פותר בהכרח את הבעיה, והדבר מעלה העיסוק

 שאלות האם אכן העדר צו כאמור הוא הבעיה האמיתית.

 –: גיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים" ביחס ל"המלצה .ג

על גופים המפוקחים על ידי רשות  נוכח ההשלכה של הנושא המתואר בפירוט בדוח  -

משרדי, כפי  -לכלול גם נציגים מטעם רשות ניירות ערך בצוות הביןנבקש , ניירות ערך

 שמוצע להקימו. 

הסרת חסמים לצורך עידוד תהיה משרדי שיוקם –מוצע כי אחת ממטרות הצוות הבין  -

 .תעשיית הפינטק בישראל

במסגרת חברות כגון רכזי הצעה בעיות בהן נתקלות צע להוסיף התייחסות ביחס למו .ד

כמו כן, מוצע לשקול להוסיף התייחסות לכך גם בפרק התקשורת מול חברות האשראי. 

   ההמלצות.

 
                                                                                 

      בברכה,         

 
 , ענת גואטה     

 יו"ר רשות ניירות ערך                                   

 :העתק

 יאיר אבידן, המפקח על הבנקים

 ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 שלומית וגמן, ראש רשות איסור הלבנת הון

 יובל טלר, משרד האוצר
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 לכבוד

 עו"ד מיכל הלפרין

 הממונה על התחרות
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 דו"ח בנושא חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית: הנדון

 

בהמשך לטיוטות הדו"ח בנושא חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית 

, 2020ספטמבר  13 וביום 2020שבכוונתכם לפרסם להערות הציבור, ושהועברה על ידכם בחודש יולי 

מברכים על קידומו של הנושא שבנידון, מהלך שיש בו לתרום באופן משמעותי לפיתוח שבים ואנו 

מדינת ישראל. אנו רואים חשיבות גדולה בפרסום הדו"ח אשר בוודאי יתרום לקידום ענף הפינטק ב

 הסרת החסמים הקיימים ועידוד כניסת שחקנים חדשים לשוק.

נושא משמעותי ובעל השפעה ניכרת על הסרת החסמים של חברות הפינטק בפעילותן מול המערכת 

משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור הבנקאית הוא העדר פיקוח אפקטיבי ומבוסס סיכון בתחום 

בישראל. התייחסותנו בנוגע לנושא זה לא הוטמעה על ידכם בדו"ח ולפיכך נבקש להביא בפניכם 

 את התייחסות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בנושא זה, להלן. 

 

 פיקוח מבוסס סיכון

וכפועל יוצא חוק איסור הלבנת הסטנדרט הבינלאומי בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, 

הון, מחייב את הרגולטורים בחוק איסור הלבנת הון להחיל חובות איסור הלבנת הון על גופים 

פיננסיים ולפקח על ביצוע הוראות החוק, בין היתר, באמצעות ביצוע ביקורות מבוססות סיכון 

סיכון הנובע מכל גוף והטלת סנקציות. במסגרת זו נדרש הרגולטור להעריך ולהבין היטב את ה

מפוקח ולפתח וליישם מדיניות ותוכניות פיקוח מבוססות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכוללות 

ביקורות אפקטיביות. זאת על מנת להבטיח כי הגוף הפיננסי מציית לחובות המשטר, והכל בהתאם 

 לרמת הסיכון הייחודי שזוהה בכל גוף מפוקח.

 

העניק   2018שפורסם בשנת  FATF-על מדינת ישראל של ארגון הבהקשר זה, דו"ח הביקורת 

למדינת ישראל ציונים בלתי מספקים ביחס לפעילות הפיקוח ע"י הרגולטורים הפועלים מכוח חוק 

איסור הלבנת הון וכן ביחס להטמעת המשטר ע"י הסקטור הפרטי. הדו"ח מציף כשלים 

ק ההון,  בנוגע לנותני שירותים פיננסיים. משמעותיים בתחום הפיקוח ובייחוד ביחס לרשות שו
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ואת רמת  הממונה על הסקטורהדו"ח מציין מפורשות את הצורך לשיפור הבנת סיכוני הסקטור ע"י 

הפיקוח הנמוכה. כן הדו"ח מדגיש את העובדה שרשות שוק ההון החלה רק לאחרונה ליישם את 

אמצעים לאתר נותני שירותים משטר הרישוי לנותני שירותים פיננסיים אך כי טרם נקטה ב

פיננסיים הפועלים ללא רישיון. הדו"ח דורש מרשות שוק ההון לפתח תכניות ייעודיות וממוקדות 

יודגש לפיקוח מבוסס סיכון, לבצע ביקורות מבוססות סיכון ולהטיל סנקציות מרתיעות בהתאם. 

טק חל באופן אפקטיבי ועמדות הרשויות הזרות מגלמות הנחה שעל סקטור הפינ FATF-גישת הכי 

הון, כולל חובות הכרה וזיהוי לקוחות, דיווחים וכיו"ב, וכן פיקוח אפקטיבי -משטר איסור הלבנת

 בתחום זה. כיום אין זה המצב בישראל.

, בחודשים הקרובים בנוגע לתיקון הליקויים האמורים FATF-ישראל נדרשת לדווח לארגון ה

י במכלול הכלכלה הישראלית ובמוניטין הבינלאומי של כאשר אי תיקונם עשוי לפגוע באופן ממש

המדינה. מעבר לכך, העדר פיקוח אפקטיבי על נותני שירותים פיננסיים מציב בפניהם חסם כניסה 

 , ויוצר עוד תמריץ שלילי עבור הבנקים לפתיחה וניהול חשבונות של הסקטור. נוסף ומשמעותי לשוק

קורת הולמת בהיבטי איסור הלבנת הון, קרוב לוודאי ככל שהסקטור לא יהיה כפוף לפיקוח ובי

שבפועל הוא ימשיך לסבול מהדרה פיננסית ע"י הגופים הפיננסיים האחרים, וזאת בשל קושי בניהול 

 הסיכונים בפעילות הפיננסית מולם.

 

 המלצה: החלת פיקוח אפקטיבי בתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור

טורי הנוכחי עולה, כי כיום רשות שוק ההון מבצעת מספר נמוך מאוד מבחינת היקף הפיקוח הרגול

של ביקורות בנוגע לנותני שירותים פיננסיים, בין אם בשל העדר תמריץ ממשי, חוסר הבנה מספקת 

 . FATF-בתחום איסור הלבנת הון או חוסר במשאבים, כפי שאף עולה מדו"ח הביקורת של ה

כי רמת ההבנה של רשות שוק ההון בנוגע לסיכוני  קבע הארגוןהביקורת על ישראל, דו"ח במסגרת 

הלבנת הון ומימון טרור של הסקטור אינה גבוהה, כי טרם פיתחו מודל פיקוח מבוסס סיכון, וכי 

כמות הביקורות שבוצעו ורמת הסנקציות שהוטלו נמוכה. הביקורות המעטות שמבוצעות 

ד על רמת הציות הנמוכה בסקטור, כאשר זו מסתיימות על פי רוב בהטלת סנקציות, דבר המעי

נבדקת. בהינתן המצב הנתון של העדר פיקוח אפקטיבי וביקורת הולמת בהיבטי איסור הלבנת הון, 

קרוב לוודאי שבפועל סקטור נותני השירות בנכס פיננסי ימשיך לסבול מהדרה פיננסית על ידי 

 ונים בפעילות הפיננסית מולם.הגופים הפיננסיים האחרים, וזאת בשל קושי בניהול הסיכ

אנו ממליצים על קידום מיידי של משטר פיקוח אפקטיבי וביקורת הולמת בהיבטי איסור הלבנת 

הון ומימון טרור ביחס לנותני שירותים פיננסיים בגישה מבוססת סיכון ובהיקף המתאים לסיכוני 

 הסקטור. 
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בהמשך לדיונים שונים שהתקיימו בנושא, ולבקשת רשות שוק ההון, הסכימה הרשות לאיסור 

הלבנת הון לקבל על עצמה סמכויות פיקוח בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור על סקטור נותני 

 שירותים פיננסיים, וזאת במקביל לסמכויות הפיקוח הכלליות של רשות שוק ההון ובתיאום עימה. 

בתחומים אלו, לצד ההיכרות  הרשות לאיסור הלבנת הוןר ניצול מומחיות הקיימת של הדבר יאפש

הרוחבית המעמיקה עם הסקטורים השונים ומתכונת ביצוע ביקורות לעניין איסור הלבנת הון 

ומימון טרור בהן, היכרות בינלאומית עם מתכונת פעילות רשויות דומות, עם הסטנדרט הבינלאומי 

 בו, הכרת סיכוני הסקטור ועוד. ודרישות הפיקוח ש

הינו על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי( והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה זה מתווה 

)כלכלי(, ולשם יישומו נדרש תיקון חקיקה להגדרת סמכויות הפיקוח בחוק איסור הלבנת הון 

 והקצאת משאבים.

פיננסיים קיימת דחיפות מיוחדת ביישום לנוכח אתגרי השעה בעת הזו בסקטור נותני השירותים ה

 בפועל של ההסכמה שלעיל ובגיבוש הסדר מקיף ליישום פיקוח אפקטיבי מיידי על הסקטור.

 

 אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה. 

 

 

 

 בברכה,

 

 ד"ר שלומית ווגמן

 ראש הרשות לאיסור הלבנת הון

 ומימון טרור

 

 

 

 :העתק

 מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים

 גב' ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך

 ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 מר מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )עניינים כלכליים(
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