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 4172ר פברואב 71סיכום ישיבה מיום 

 

הראל לוקר, עירית מנדלסון, משה אשר, פול לנדס, רז נזרי, ערן יעקב, אור סופר, יהודה שפר, איילת  משתתפים:
 מינסטר, נדים עבוד, רני נויבר, תמר ולדמן,  יעל שיינין, אמיר ברקן, בתיה הררי

 

 הערות ההמלצה צעד

הגבלת 
 מזומן

ואחר כך ₪  01,111-מתחילים ב
 ש"ח 6,111-יורדים ל

 קנס מנהלי + עברה מנהלית עברה על האיסור תהיה 

 על המקבל 36%על הנותן,  06%-קבוע בשיעור 

 עברת מרמה  תקבע

 מרמהעברת פיצול עסקאות = 

שטר על 
 החלק

הצדדים לעסקה  0יחול איסור ה
 נותן ומקבל -

 

פיקוח מוגבר )ולא יוחל נש"מ בכיר + פרוט התנאים להגדרת   נש"מ בכיר
 רק רישום(

 

מתן סמכות  -עמלה צולבת  .0 דביט
ממונה על ההגבלים בידי ה

בחקיקה )בנפרד מחוק 
ההגבלים( לקבוע את גובה 

 העמלה

 שורה הביטול עמלת  .0

העברת התשלום לבית  .3
 מידיטווח זמן העסק ב

הבנקים יחויבו להנפיק  .2
דביט יחד כרטיס ללקוחות 

 עם כל כרטיס קרדיט

 

זה יש את כל  זמןרק האיסור יכנס לתוקף תוך שנה, בתוך פ
 הליך ההערכות

השאיפה היא להגיע למצב בו  –צולבת העמלה גובה ה
, ושהמהלך הנמוכות באירופההעמלות ברמה דומה לעמלות 

 לא ייצר רווחים לחברות האשראי

הערכתו ל -מציע את הנוסח הבא  –משרד המשפטים 
ניתן להשיג העסקיים המקצועית של הממונה על ההגבלים 

בגובה העמלה, בשים לב לרמות הנמוכות הוזלה ניכרת 
 בעולם

כרטיס 
 נטען 

זו מדיניות דומה להנהגת 
שמחירו  –לדביט הנהוגה ביחס 

 יהיה נגיש לציבור

 גיע להסכם עם סולקמש מיכל . טכנולוגית קיימתהתשתית ה
יכול להוציא כרטיס מזוהה נטען. בנק  אחדכל . יכול להנפיק

ניהול שיקולים של ל בגל הכרטיס גביל את סכוםמהדואר 
ההנחה סיכונים. ברגע שיתעורר ביקוש למוצר כזה בשקלים 

 הוא יענה. היא ש

 

כרטיס 
 משולב

שייקח כשנה להסדיר. עד אז בשוק, נדרשות התאמות  
הבנקים יחויבו להנפיק ללקוחות כרטיס דביט יחד עם 

 ATM-כרטיס הקרדיט וה
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כרטיס 
 חכם

. לא כל החברות ייקח התהליך זמןהעריך כמה לא ניתן ל 
מסוגלות להעמיד יכולת כזו בטווח המידי. דורש שינויים 

 –החלפת , בש.ב.א, בהסכמים בין הסולקים לבתי העסק
POS  ועוד 

מדובר בעלויות גבוהות לכל הגורמים בשוק. התהליך התחיל 
 0106ויש מתווה לקידומו עד 

העברת 
מידע בין 

ה "רשלא
לרשות 
 המסים

ן הרשות לאיסור הלבנת ביילובן 
ולמשרד  הון לרשות המסים

  בשבוע הקרוב המשפטים

 מחייב חקיקה

 

חיוב 
עוסקים 
להחזקת 
 מסופונים

 הוראות ניהול ספרים, למעט עוסקים זעיריםמסגרת ב 

סחור 
 שיקים

תוגבל האפשרות לשיקים 
בשלב ₪.  01,111עד שסכומם 

ראשון, טרם הסדרת הנש"מ 
פעם אפשר לסחר יתהבכיר, 

אחת בלבד, כשהמסחר חייב 
 לרשום פרטיו בגב הצ'ק

סחור,  הגבלת) ת הנושאיםהסדיר שלושהשלים הכוונה ל
 ( במקבילאיסור מזומן, נש"מ בכיר

 

 דיון:

  :בתוך שנה₪  6,111-הורדת המגבלה להתייחסות למנגנון ל

 –מנגנון פאסיבי: למנות ועדת מעקב )שרים(. אם השרים יבקשו להאריך סבורים שיש להנהיג   – רשות המסים
 יהיו רשאים

שר אוצר ת חלטבה₪  6,111-ל ירידה -+ מנגנון אקטיבי  ₪ 01,111להתחיל ממגבלה של  – המשנה ליועמ"ש
ובהסכמת שרת המשפטים ונגידת בנק ישראל. יש להתנות את כניסת האיסור הפלילי לתוקף בקיומם של 

 פים ראויים לשימוש במזומן.תחלי

 לשווקים רצינות כוונות וודאות אותתלעל הוועדה  - מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

 

 סיכום:

 כל גוף ימנה אחראי על ריכוז הכתיבה מטעמו  –יש להתחיל בניסוח ההמלצות. ימונה צוות עורכים לדו"ח  .0

 במקביל, כל צוותים משנה יתחיל בכתיבת הפרק שלו בדו"ח .0

 יש להתכוונן למועד זה – 0330תאריך יעד לפרסום דו"ח הביניים  .3
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