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התשלומים בישראל מערך 
בינלאומיתגם בראייה , מתקדם

ב"מסבמערכת ( ACH)העברות בנקאיות •

(RTGS)ב "העברות זה•

•Faster Paymentsהוטמע

P2Pאפליקציות תשלום •

לתשלום במסוף  ארנקים דיגיטליים•

ל מתקדם"מקומי ובינסחר אלקטרוני •

אפליקציות של הרשתותתשלום עם •

באפליקציות של הבנקיםסריקת שיקים •

אפליקציות   + רב קו –תחבורה ציבורית תשלומים ב•

,  חיוב נדחה, מיידיחיוב , ובכלל זה כרטיס נטען, כרטיסי חיוב•

בחדירה גבוהה מאד  , כרטיסים פיזיים ווירטואליים, חיוב קרדיט

מתוך ההוצאה הפרטית47%–

חוקפי -עלהגבלת השימוש במזומן •

המשכיות עסקית ברמה גבוהה–מערך יציב•



צעד רגולטורי שקידם הצעות ערך דיגיטליות בתשלומים



NFCו EMVהסבת כרטיסים ומסופים ל 

4

כלל העסקאות  שליש ממספר 
"תשלום חכם"בכרטיס חיוב מבוצע ב

ממסופי התשלום בישראל  יותר ממחצית 
"תשלום חכם"תומכים  ב

מבוצעים  " התשלומים החכמים"משני שליש 
בעסקאות ללא מגע



הוליד ארנקים דיגיטליים לתשלום במסוף
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:הושקו

:השקות מתוכננות

+ +



צעדים נוספים של בנק ישראל



שיפור תשלומים 
גבולותחוצי

והנגשתאיסוף 
נתונים ממערכות 

התשלומים

הסרת חסמים  
במסוף לאמצעי 
תשלום נוספים

הוראת חיוב דיגיטלי  
(eCheck)

רתימת הממשלה  
לאמץ תשלומים  

מתקדמים

Faster Payments

גישה למערכות  
י גופים  "תשלומים ע

בנקאיים-חוץ

מאגר זהויות מרכזי
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ישראלצעדים נוספים של בנק 



ב"ומסא "הפרדת הנהלות של שב

כאמצעי תשלום עצמאיים(Account-to Account, A2A)קידום כרטיסי חיוב והעברות בין חשבונות 

ב"מסחברת 
A2Aהעברות 

א  "שבחברת 
חיובכרטיסי 



היערכות לכניסת גופים חוץ בנקאיים למערך התשלומים
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מודל גישה

רישיון  

(PSD)

קוד זיהוי
אחיד

ניהול חשבון  /ייצוג
בבנק ישראל

זהות המפקח



התחום מושך תשומת לב רגולטורית
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הגנות על הצרכן

קובעת נוהל לרישוי

נותני שרותי תשלום

לאסדרתנערכת 

נותני שרותי תשלום

בוחנים קידום חקיקה

בתחום האפליקציות

אגף התקציבים

בוחנים הגבלים עסקיים

קובעת כללים לבתי עסק

לשימוש באפליקציות תשלום

אמצעי תשלום, בנקים, פיקוח על מערכות תשלומים





מערכות תשלומים ואמצעי התשלום



Ecosystemב"של מערכת זה
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והעברות בנקאיותאשראית

ב"מס

₪מיליארד 10.5-עד כ
(מ"ימי מע)

ב"מס

העברות בנקאיות
אשראית\א"שב

כרטיסי חיוב

₪מיליארד 1כ 
(ממוצע יומי)

סליקת נטו



יםATMמערכת תשלומים של 

משתתפים עקיפים

משתתפים עקיפים משתתפים עקיפים

א"שב



מסלקת השיקים

בנקים  12

פלסתינאים

שיקים


