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 רקע 
יש קודם להבין את עברו. עד לפני כ 'עתיד הכסף'  שנים כסף, כפי שאנו    3,000-על מנת לדון אודות 

קיים   היה  לא  כיום,  ברטר  מכירים  בשיטת  היה  'שילמו'  בו  שירותים.    –והאופן  או  החלפת סחורות 
לפנה"ס הסינים עברו להשתמש בסחר שהתבסס    770-שיטה זו התגלתה עם הזמן כבעייתית ובערך ב 

שבאירופה   לידה  זו  הייתה  אך  הראשונים.  למטבעות  בעצם  שהפכו  עגולים  מתכת  פריטי  מאין  על 
באו 'מטבעות'  לייצר  הראשונה  כתוצרת  שהייתה  בהם  להשתמש  ניתן  שיהיה  מנת  על  תעשייתי  פן 

מה   שלה  החיצוני  והן  הפנימי  הסחר  את  הן  להרחיב  ללידה  אפשר  אלו  למטבעות  המעבר  תשלום. 
ב בערך  דאז.  העשירות  האימפריות  לאחת  אותה  שינוי    700-שהפך  מובילים  שוב  הסינים  לפנה"ס 
בים באירופה המשיכו לעשות שימוש בעיקר  ועוברים להשתמש בנייר כסף, שטרות. על אף שאזורים ר

ניתן להמירם בכל עת 16-במטבעות עד למאה ה נייר שהיה  , הבנקים החלו לעשות שימוש בשטרות 
  1למטבעות מתכת )לרוב כסף וזהב( בהתאם לשווים. 

, כסף fiat moneyעם הזמן גם בוצעה ההפרדה בין שווי השטר למתכת, ועברנו בעצם למה שמכונה  
זהב( ומקבל את ערכו על בסיס האמון שנותנים בו   )קרי  שהנפיקה הממשלה שאינו מגובה בסחורה 

באופן ספציפי הגדיל באופן דרמתי את   fiat money-האנשים. המעבר לשימוש בשטרות באופן כללי וב
לכסף  בשוויה  המקבילה  זהב  כמות  להחזיק  צורך  אין  )שכן  להתרחש  שיחל  הבינלאומי  הסחר  היקף 

 ( מטבעות  של  לרכישה  שהוביל  מה  'שוק  currenciesשהודפס(  של  וללידתו  אחרות  ממדינות   )
טבעות' בה מדינות היו מבצעות מהלכים  המטבעות'. תופעה זו הובילה למה שרבים מכנים 'מלחמת מ

שונים )הרחבה מוניטרית על מנת להוריד את שווי המטבע למשל( על מנת להשפיע על ערך המטבע  
שלה ושל יריבותיה, מלחמה זו ממשיכה גם כיום והיא אחת הסיבות, לטענתם של רבים, לעבור דווקא  

מע של  בשליטתם  נמצאים  שאינם  דיגיטליים  במטבעות  או  לשימוש  כזו  ממשלתית  פיננסית  רכת 
 2אחרת. 

דה  העוב  –אך לפני המעבר למטבעות הדיגיטליים יש לדון אודות שינוי נוסף שהשפיע באופן דרמתי  
דיגיטלי.  וכי אנו מבצעים תשלומים באופן  פיזי  ידנו באופן  כי רוב הכסף שברשותנו אינו מוחזק על 
המעטת השימוש בכסף מזומן זוכה לתמיכה אדירה מצד ממשלות רבות כולל הישראלית )חוק המזומן  
שיאפשרו   מידע  'שאריות'  יש  דיגיטלי  באופן  מתבצעים  כשתשלומים  שכן  לאחרונה(  עודכן  שאף 

יותר   ונהל את הכסף במדינה באופן טוב  למשל.    –לממשלה, לתפיסתה, לשלוט  פחות העלמות מס 
מעבר זה ושינוי התפיסה והקבלה שיש ברשותנו מאזן כספי כזה או אחר שאינו מוחשי יאפשר בעתיד  
גם את הקבלה של השימוש במטבעות דיגיטליים ככל הנראה, שכן כל התפיסה של מה הוא כסף, מה  

  3תון לשינוי ופיתוח. ערכו נ
את  להמעיט  עידוד  יש  למשל  בישראל  החדשה.  המציאות  עם  שונה  להתמודד  בוחרת  מדינה  כל 

מזומן.   בכסף  את  השימוש  להגביל  שנועדה  המזומן  חוק  חקיקת  ידי  על  אקטיבי  באופן  נעשה  זאת 
לעד   הסכומים  את  וצמצם  עודכן  אף  ולאחרונה  במזומן  התקרה    6,000השימוש  )כיום  לעסקים   ₪

)כיום    ₪15,000( ולעד    11,000עומדת על   בנוסף, פעילותן של    ₪4(.   ₪50,000 בלבד לאנשים פרטיים 
פלטפורמות תשלום ואישורם של אמצעי תשלום טכנולוגיים שונים מקדמים את המעבר מכסף מזומן 

  Apple pay-ו  Google payלצד כניסתם החדשה של    bit-ו  Payboxאפליקציות תשלום כמו    –אף יותר  
 לשוק הישראלי.  

, טענה אילנית מדמוני מנהלת יחידת החדשנות בבנק ישראל, כי עד סוף שנת  2020בכנס שנערך בשנת  
עסקאות שנעשות עם אמצעי זיהוי מוגבר כמו קוד או    –כלל העסקאות יהיו עסקאות חכמות    2022

אצבע. טביעת  למשל  ישראל   5בעתיד  במדינת  ההייטק,  כאומת  מוכרים  שאנחנו  אף  על  זאת,  עם 
כס וכמקור רווח שחייב במס  מטבעות דיגיטליים אינם מוגדרים כמטבע, קרי אמצעי תשלום, אלא כנ

אומנם בנק ישראל מפרסם כי הוא בוחן הנפקת 'שקל דיגיטלי' אך לא   6(.25%)מס רווחי הון שנע סביב 

 
1 https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp   
2 https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp   
3https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp    
4 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379559   
5 https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L-3777593,00.html   
6 https://finance.walla.co.il/item/3429202   

https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
https://www.investopedia.com/articles/07/roots_of_money.asp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379559
https://www.calcalist.co.il/conference/articles/0,7340,L-3777593,00.html
https://finance.walla.co.il/item/3429202
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יקרה מדינת ישראל נשארת מאוחר במה שנתפס בעיני    ידוע אם ובכלל דבר כזה ייצא לפועל ועד שזה
 7רבים כמרוץ החדש.

ום הפופולריים ביותר בארה"ב, בארה"ב המצב מורכב אף יותר. מזומן הוא עדין אחד מאמצעי התשל
מהחשבון(.  מידית  יורד  התשלום  בהם  אשראי  )כרטיסי  דביט  בכרטיסי  לתשלום  רק  בנוסף,   8שני 

מכלל האוכלוסייה הבוגרת אינם בעלי גישה לשירותים בנקאיים )כולל גישה לכרטיסי   6%-בארה"ב כ
ת המעבר למה שרבים קוראים  אשראי( ולכן מוגבלים באופציות התשלום הזמינות להם 'ומעכבים' א

cashless economy.9   לעבר במרוץ  מאחור  נותרת  זה  בשלב  ארה"ב  גם  כי  נראה  לישראל,  בדומה 
הדיגיטלי'. 'הדולר  אודות השקת  הדיונים  דוחה את  כי  נראה  פעם  ובכל  הדיגיטליים  אך   10המטבעות 

יוביל   יותר משום שזה  זו על ארה"ב צפויה להיות משמעותית הרבה  ההשפעה של ההפסד בתחרות 
לדעיכתו של הדולר שעדין נתפס כיום כאחד המטבעות היציבים וכמטבע הגלובלי. עובדה זו אפשרה  

 משל(.עד היום לארה"ב להפעיל סנקציות כלכליות כאלו ואחרות )על סין ל
בסין המציאות כבר שונה. סין מאין דילגה על שלב ביחס לעולם וזאת כיוון שבעת מהפכת המובייל  
התשתית של כרטיסי האשראי לא הייתה בשלה ומספקת דיו ולכן נהייתה תנופה אדירה בתשלומים  

( המובייל  עם    WeChat.)11-ו   Alipayבאמצעות  להתמודד  ידעה  לא  דאז  שהרגולציה  זה  לצד  זאת 
כמו   וגופים  הזו  בעיני    Alipayהמהפכה  לגיטימי  ל'בנק'  בעצם  והפכו  הלוואות  להעניק  גם  התחילו 

יותר עוד  המהפכה  את  שהאיץ  מה  המדינה  הציבור  לא  אם  המובילות,  כאחת  נתפסת  סין  כיום,   .
. בנוסף, סין כבר התחילה פיילוט אמיתי במספר ערים במטבע cashless economy-המובילה, במעבר ל
מאפשרת לממשלה הסינית להשאיר באופן כזה או אחר    eCNY-השקת ה  eCNY.12-הדיגיטלי שלה ה 

ובעיקר מותיר א בידיה  השליטה  רבות את  מדינות  זו העלתה חשש מצד  עובדה  ברשותה.  המידע  ת 
ה מהפיכת  שחוששות  הסינית    eCNY-בעולם  שהממשלה  לכך  שתוביל  מקובלת  תשלום  לתצורת 

)שידועה כבעייתית בעניין( תאסוף מידע אודות הפעולות, הטרנזקציות, השונות ואודות אלו המבצעים 
 אותן.

המציא שבין  בתפר  איפשהו  נמצאת  את אירופה  מפחיתה  אכן  האוכלוסייה  אחד  מצד  השונות.  ויות 
עם זאת,   13מהעסקאות בוצעו במזומן,  3-4%-השימוש במזומן, יש מדינות כמו נורבגיה שנטען כי רק כ

גם היא טרם קיבלה החלטות ממשיות אודות הקבלה והשימוש במטבעות הדיגטלים. אמנם כן ניתן 
ולא העסק  ברמת  שהתקבלו  החלטות  אלו  אך  מהעסקים  בחלק  איתם  הנחייה    לשלם  איזשהי 

של  המעבר  אחר  לנתר  שלה  החדש  הרצון  עם  קשיים  מערימה  שזו  גם  מה  ממשלתית/מדינית. 
הצדדים   אודות  מידע  לספק  אלו  בוצעו טרנזקציות  מגופים שדרכם  והדרישה  הדיגיטליים  המטבעות 

וזאת לצד העובדה ששוודיה ביקשה מהאיחוד    14השותפים בה )בה שלא נדרש כיום בפלטפורמות אלו(
 15לאסור את הכרייה בשטחה עקב הזיהום הרב שנגרם מצריכת החשמל הרבה.

 
חשיבות גבוהה יותר למידע אותו אנחנו בוחרים לתת, מאשר למידע 'המשותף' באופן אוטומטי. חברת  

'Gener8  שיווקה מוצר המאפשר לצרכן להחליט איזה מידע הוא רוצה לקבל, ויתרה מכך, כיצד הוא '
'מוסר' ברשת.   , יכול להניב עולם  B2Cאו    B2Bסחר במידע בצורת  יכול להרוויח מהמידע אותו הוא 

 16, משום שכל אחד ירוויח מכיוונו שלו. Win-Winחדש שייצר מצב של 
 

. נראה כי העתיד מוביל אותנו לעולם בו  payments-עתיד הכסף הולך יד ביד עם התפתחות עולם ה
הולכים להשתנות. בכתבה   'לשלם'  נוכל    CNBC-שפורסמה בהתפיסה שלנו אודות האמצעים איתם 

אמר אסוור פאראסד כי בעבור רבים, עסקים וצרכנים, שעשו את המעבר לאמצעי תשלום דיגיטליים 

 
7 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387720   
8 https://fortune.com/2020/06/25/cashless-society-coronavirus-cash-america-fintech-unbanked-privacy/   
9 https://fortune.com/2020/06/25/cashless-society-coronavirus-cash-america-fintech-unbanked-privacy/   
10 Eswar Prasad. (July 23, 2021 Friday). Cash Will Soon Be Obsolete. Will America Be Ready? The New York Times - International Edition. 
11 https://thediplomat.com/2021/06/in-china-cashless-is-king/  
12https://theconversation.com/chinas-digital-currency-could-be-the-future-of-money-but-does-it-threaten-global-stability-160560  
13https://blackswancapital.eu/7-nations-leading-the-way-to-a-cashless-society-are-in-europe-do-you-live-in-one/  
14 https://www.bbc.com/news/technology-57901113  
15 https://fortune.com/2021/11/19/bitcoin-mining-sweden-eu-ban-green-energy/  
16 https://www.youtube.com/watch?v=8usz6i07qYs -  סרטון על החברה 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387720
https://fortune.com/2020/06/25/cashless-society-coronavirus-cash-america-fintech-unbanked-privacy/
https://fortune.com/2020/06/25/cashless-society-coronavirus-cash-america-fintech-unbanked-privacy/
https://thediplomat.com/2021/06/in-china-cashless-is-king/
https://theconversation.com/chinas-digital-currency-could-be-the-future-of-money-but-does-it-threaten-global-stability-160560
https://blackswancapital.eu/7-nations-leading-the-way-to-a-cashless-society-are-in-europe-do-you-live-in-one/
https://www.bbc.com/news/technology-57901113
https://fortune.com/2021/11/19/bitcoin-mining-sweden-eu-ban-green-energy/
https://www.youtube.com/watch?v=8usz6i07qYs
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עידן המזומן. למרות שעתיד הכסף  וכי אנו בעצם עדים לסופו של  דרך חזרה  בעקבות הקורונה אין 
קריפט בין מטבעות  כי ההתפתחות תשלב  צופה  רבים, פארסאד  לכיוונים  וגרפים כמו יכול להתפתח 

הביטקוין, מטבעות דיגטליים יציבים ובין אמצעי תשלום דיגיטליים נוספים. לתפיסתו, אין טכנולוגיה  
 17 אחת 'שתנצח' את היתר.

נראה כיצד השימוש במזומן הולך ופוחת, בוודאי שבישראל שגם הרגולציה    2025קיימת הערכה כי עד  
שהשימ  כמובן,  לאחרונה(.  רק  שעודכן  המזומן  חוק  )כאמור,  זה  במהלך  מובהק  באופן  וש  תומכת 

לא 'יעלים'    Apple-ו   Googleכניסתן של חברות הענק  באמצעי תשלום ובארנקים הדיגיטליים יגבר אך  
, כי צפוי גידול  ולאומי קארד, אך אין ספק,  bitאת השימוש באמצעים אותם מציעים הבנקים שדוגמת 

ג נראה  הנראה  ככל  הרחב.  הציבור  ידי  על  ובקבלתן  בהן  בשימוש  של משמעותי  בקבלתם  גידול  ם 
בתחום   רב  עניין  מביע  כבר  היום  של  הנוער  הדור  שכן  הרחב  בציבור  בקרב  קריפטוגרפים  מטבעות 

ב שפורסמה  בכתבה  בהם.  השימוש  כלפי  חשש  בעלי  פחות  כי    Business Insider-והינם    9%פורסם 
מחזק את  מהנוער האמריקאי העיד על עצמו ככזה שכבר סחר במטבעות קריפטוגרפים מה שכמובן  

 18טענתנו. 
שנים הוא במעט בלתי אפשרי שכן זה הוא    5בתחום הפינטק באופן ככלי ניסיון לחזות מה יקרה בעוד 

וכל כניסתה של טכנולוגיה חדשה או אמצעי תשלום חדש הינה    תחום שחווה שינויים רבים כל כך 
. אך אם בכל זאת ננסה, בהסתמך על הטכנולוגיות הקיימות  game changer-ל  להפוך בעל פוטנציאל  

שעד   היא  יותר  מרחיבה  הערכה  או   2028כיום.  קריפטוגרפים  במטבעות  לשימוש  נעבור  וכבר  ייתכן 
(. )קיימת CBDCs  -  Central Bank Digital Currenciesמטבעות דיגיטליים שהונפקו על ידי ממשלות )

ייעודי( . המטבעות הקריפטוגרפים לא יצליחו לחלוש על השוק באופן מובהק שכן ישנן  הרחבה בפרק  
ו/או   קריפטוגרפים  במטבעות  השימוש  רגולטורית.  בהם  השימוש  את  שיגבילו  סין,  לדוגמא  מדינות, 

שנים או    5דיגיטליים הינם בעלי יתרונות רבים ולכן אנו מאמינים שבשלב כזה או אחר, בין אם בעוד  
את    יותר, מהר  שיותר  כמה  להטמיע  ינסה  הנראה  ככל  שמדינות  להבין  חשוב  הכלל.  לרווחת  יהפכו 

על מנת שלא יאבדו באופן מוחלט את השליטה שלהם על הכסף והמידע שנובע    CBDCs-השימוש ב
ויותר מדינות מנסות להטמיען  יותר  מההעברות השונות ולכן אנו מאמינים כי בשנים הבאות נראה 

שנים הבאות לא נראה את    5-יים ואף הגלובליים. חשוב לציין כי אנו מאמינים שגם בבשווקים המקומ
סופם של הבנקים המסורתיים וכי כן יישאר להם מקום בשוק אך זה ככל הנראה יהיה בעיקר בקרב  

 הקהל הבוגר יותר שיהיה פחות פתוח לשינויים דרמתיים אלו.
ם שהעיקרי ביניהם, לתפיסתנו, הוא בכלל השינוי  אין ספק שעתידו של הכסף פתוח לשינויים מהותיי

כ הפיתוחים -שכסף  נוכח  כי  מאמינים  אנו  ברשותנו.  הנמצא  היחידי  התשלום  אמצעי  אינו  כסף 
כאלו  מטבעות  או  כסף  רק  יהיו  לא  שלנו  התשלום  שאמצעי  היום  רחוק  לא  השונים  הטכנולוגיים 

. השינויים  Gener8מנסה להציע חברת  ואחרים ואנו נתפתח לעבר ביצוע סחר באמצעות מידע כמו ש
בכתבה  הזמן.  עם  וגובר  הולך  רק  שערכו  מידע  יותר  הרבה  לייצר  אותנו  מובילים  הטכנולוגיים 

נאמר שכסף מקבל את ערכו בהתאם לביקוש אליו אז בוודאי שהביקוש למידע    Forbes-שפורסמה ב
 19החדש. שהולך וגובר עם הזמן משפיע על ערכו ולכן ייתכן ויהפוך ל'מטבע'

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17https://www.cnbc.com/2021/11/11/predictions-for-future-of-money-cbdcs-stablecoins-cryptocurrency.html   
18https://markets.businessinsider.com/currencies/news/bitcoin-piper-sandler-teen-survey-cryptocurrency-investing-young-retail-btc-2021-4-1030283210   
19https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/02/20/in-the-digital-age-our-data-is-currency/?sh=13c19ef67b0d   

https://www.cnbc.com/2021/11/11/predictions-for-future-of-money-cbdcs-stablecoins-cryptocurrency.html
https://markets.businessinsider.com/currencies/news/bitcoin-piper-sandler-teen-survey-cryptocurrency-investing-young-retail-btc-2021-4-1030283210
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/02/20/in-the-digital-age-our-data-is-currency/?sh=13c19ef67b0d
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 עתיד הכסף בישראל 
לטעמנו.  מידי  שאיטית  אף  על  התקדמות,  ישנה  בישראל  הכסף  עתיד  בתחום  כי  לומר  ניתן 

חוקיות, כלומר תפיסת הבנק המרכזי    האחד  –ההתקדמות באה לידי ביטוי בשני כיוונים מרכזיים  
בכסף העתידי,  עולם התשלומים    השני ו   והבנקים בישראל את עולם הכסף הווירטואלי והקריפטו 

 שבעיקרו, אופן התשלומים הדיגיטליים.
 

והבנקים בארץ ישראל  עד לאחרונה  –  בנק  קריפטו,    אם  בענייני  בישראל סירבו לפעול  הבנקים 
, בנק ישראל הפיץ טיוטה המפרטת את  30.12.21-בנק ישראל מחייב שלא יהיה כך הדבר. החל מה

בע פעילות  בעת  הבנקאית  המערכת  על  שחלות  כך  החובות  ובעצם  המבוזרים,  המטבעות  ולם 
עד   שהיו  המרכזיות  הבעיות  לפעילות בתחום.  גורף  באופן  לסרב  עוד  יוכלו  לא  בארץ  שהבנקים 
ומימון   הון  מהלבנת  החשש  הינם  וירטואליים  מטבעות  באמצעות  מפעילות  חשש  וגררו  היום 

שחל ההון  הלבנת  איסור  צו  את  להשלים  נועד  ישראל  בנק  שהוציא  המסמך  גופי   טרור.  על 
וקבלת  בהעברת  סיכונים  בניהול  הבנקאיים  לתאגידים  מידה  אמת  ולהוות  עצמם,  הקריפטו 
וסיווג   היקפה  הפעילות,  זיהוי  כגון  ארוכה  נושאים  שורת  מפרט  )המסמך  וירטואליים  מטבעות 

 הסיכון(.  
חשבון   מניהול  'קלירשיפט'  הפינטק  חברת  את  חסם  לאומי  בנק  כי  לאחרונה  פורסם  למשל,  כך 

הבנק  ב סירוב  כי  קבע  המשפט  בית  ברורה,  מדיניות  בהיעדר  הון.  להלבנת  חשש  משום  בנק 
כך יצא    20לבקשתה לנהל חשבון הינו "בלתי סביר", ופסק לטובת חברת הפינטק בסופו של דבר. 

לדברי  בעצם.  המשפט  בית  הינו  העתידית,  הרגולציה  של  המתאר  קווי  את  המתווה  שהגורם 
אבידן   יאיר  הבנקים,  על  רהמפקח  הבנקים  על  שמעניקים  "הפיקוח  תשלום  בשירותי  ואה 

התאגידים הבנקאיים אגב פעילות במטבע וירטואלי כפעילות בסיכון גבוה בהיבטי איסור הלבנת 
המפקח הבין    21הון ואיסור מימון טרור, וככזו יש להפעיל לגביה אמצעי ניטור ובקרה מוגברים".

את  ולתקן  הקדים  יהיה  נכון  וירטואליים,  במטבעות  הפעילות  בהיקפי  בארץ  הגידול  שלאור 
ההוראה תוך עיגון הדרישות הייחודיות מהמערכת הבנקאית בניהול הסיכונים בהקשר הלבנת הון 

כך, ולאחר    ומימון טרור. לאור  יאלצו לבצע הערכת סיכונים  ואילך התאגידים הבנקאיים  מעתה 
מכן לקבוע מדיניות ונהלים ברורים, אך בכל מקרה לא יתאפשר לבנק לסרב לתת שירות בתחום  

 המטבעות הווירטואליים.
עם הוצאת הטיוטה, בירכו כוחות השוק הפועלים בארץ את האפשרויות שנפתחו בפניהם מחדש  

"בהיעדר הוראה אחידה . כך למשל, עו"ד אורי גולדמן, העוסק בתחום הקריפטו,  ע"י בנק ישראל
בקריפטו  שמקורם  כספים  של  בהדרה  שהתבטאה  בשוק  אנדרלמוסיה  הייתה  כה,  עד  מהפיקוח 
מהבנק. בכל שנה הפסידה המדינה כספי מיסים רבים בשל היעדר יכולת גבייה. נקווה שההוראה  

 22הזאת תהיה התחלה של פיתרון".
בשורה התחתונה, לא רק שמעתה הבנקים לא יוכלו לסרב לפעילות בתחום מה שרבים תופסים 

יע ללקוחותיו מסחר ושימוש נרחב במטבעות  ככסף של העתיד, אלא יתכן ומעתה הבנק בעצמו יצ 
 מבוזרים.

 
כיום ישנו מתח בין בנק ישראל ליו"ר הרשות לני"ע. בנק    –שקל דיגיטלי ואפליקציות תשלומים  

ישראל מבהיר כי הוא מוכן לפקח רק על מטבעות יציבים, לעומת יו"ר הרשות לני"ע שמוכן לפקח  
חוסר קבלת החלטה בנוגע לישות המפקח העתידי  גם על מטבעות דיגיטליים. שורש המתח טמון ב

על הכסף והפעולות בו. בארה"ב למשל הדבר כבר קיים כך שישנם חברות אשר ברכישה דיגיטלית  
מסוימת, הכסף מועבר לחברה ואינו עובר בין הבנקים. לאחרונה, שר האוצר הגדיר כי אם מדובר 

ואם מדובר במט הגורם המפקח,  היא  לני"ע  הוא  בני"ע, הרשות  ישראל  בע, מכל סוג שהוא בנק 
 המפקח.

 
20 https://www.themarker.com/markets/.premium-1.10397622   
21 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396782  
22 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396782   

https://www.themarker.com/markets/.premium-1.10397622
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396782
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396782
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כשמדברים על רגולציה בעולמות התשלומים הדיגיטליים צריך לזכור כי חלק מאמצעי התשלום,  
בשנת   משמעותית  עלייה  חלה  ישראל  בנק  נתוני  )שלפי  למיניהן  אפליקציות  בשימוש    2021כמו 

בהן( משתמש  שלישי  ישראלי  וכל  תשלומים,  התשלומים  23  באפליקציות  מערכות  על  נשענים   ,
הקיימות. מצד שני, ישנם מטבעות דיגיטליים שעדיין אינם מוגדרים בישראל כמטבע ולכן אינם 

התשלומים הלגיטימיים. אך בכל זאת, הטכנולוגיה שבבסיסם, הבלוקצ'יין, עשויה  חלק מעולמות  
להוות חלק משמעותי בעולם התשלומים העתידי, וכפי שצוין לעיל, גם בנק ישראל בוחן הנפקת  

 שקל דיגיטלי, על גבי תשתית את'ריום. 
נק המרכזי לפתח מטבע  בעניין זה, המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, מציין כי אין בכוונת הב

בפיתוח   ההחלטה  לקבלת  בזרז  מדובר  אין  והקריפטו,  הביטקוין  נסיקת  אף  ועל  בקרוב,  דיגיטלי 
לדבריו   העתידי.  ללכת השקל  לנו  שקשה  היא  קטנה  כמדינה  איתה  מתמודדים  שאנו  "הבעיה 

ובר  ( יהיה מחCBDCקדימה לבד, שכן בסופו של דבר נרצה שהמטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי )
זו   לעשות  צריכים  באמת  שאנחנו  מה  אחרות.  במדינות  אחרים  מרכזיים  בנקים  של  למטבעות 

גבולות" חוצה  תשלום  בשנתיים    24.מערכת  יונפק  לא  הדיגיטלי  השקל  לדעתו  כי  ציין  אביר 
הקרובות ואולי אף יותר. לטענתו, אין לראות במטבעות הווירטואליים מערכת תשלום, אלא נכס  
פיננסי הפכפך, וכאן טמון הסיכון בעצם. מנגד, הוא טוען שיהיה נכון יותר לנסות ולהכניס תחרות  

שמאופיינת בחסמי כניסה גבוהים, ומטבע דיגיטלי של בנק מרכזי  במערכות התשלומים, מערכת  
יוכל לצמצם את חסמי הכניסה, ויאפשר לקיים ,מגרש משחקים, ברמה גבוהה. אך הוא מציין כי  
עדין יש לשכנע את הצרכן שיש בזה יתרון בשבילו וכי המצב בישראל שונה מסין או ארה"ב, כיוון  

מודדים עם אתגרים שונים. הוא מסכם כי מטבע דיגיטלי  שמדובר בכלכלה קטנה ופתוחה בה מת
נראה   לכך,  בהמשך  גבולות.  חוצה  של תשלום  עלויות  להפחית  הזדמנות  איום אלא  אינו מהווה 
צריכה  ישראל  ירון מציין שהשאלה האם  זו.  ירון, מסכים עם דעה  ישראל, אמיר  נגיד בנק  שגם 

שובה, שהרי טעות ביישום עלולה לגרום  להיות חדשנית עם השקל הדיגיטלי? היא שאלה ללא ת
 היות האחרונים ליישם. נזק עצום למשק, ואולי עדיף לחכות וללמוד מהעולם בהקשר זה ול 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396235  
24 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396670  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396235
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001396670
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 רקע 

, מתאפשרת אודות 21-למאה ה  המהפכה התעשייתית הרביעית אותה אנו חווים החל מהעשור השני 
לתהליכי חדשנות ומיצוי ביג דאטה, כאשר הטכנולוגיות העיקריות שנמצאות בבסיסה הן קישוריות,  

ענן ומחשוב  נתונים,  של  מתקדם  וניתוח  תעשיות    .איסוף  התפתחות  מאפשרות  אלו  טכנולוגיות 
 חדשות ולטרנספורמציה בתעשיות מסורתיות.  

במשך   שנחשב  הפיננסי  חד  התחום  הינו  רגולציה  ועטוית  רגישה  מסורתית,  ישנה,  כתעשייה  שנים 
 התחומים המשמעותיים בו נעשתה טרנספורמציה דיגיטלית.

 Rewritingם )הקשר בין ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה לבין הטמעתה בקרב פרטים, ארגונים עסקיים וארגונים ציבוריי  -  1איור  
the rules for the digital age )25 

באיור   לראות  שניתן  חברת  1כפי  של  מחקר  מתוך   ,Deloitte    ושינויים טכנולוגיות  הטמעת  אודות 
מעריכי,   בקצב  גדל  הטכנולוגיה  ופיתוח  ההתקדמות  הדיגיטלית,  מהטרנספורמציה  כנגזרת  ארגוניים 

בארגונ וכמה  כמה  אחת  ועל  עסקיים  ארגונים  פרטים,  בקרב  ההטמעה  קצב  ציבוריים  לעומת  יים 
אליהם משתייכת מרבית מהתעשייה הפיננסית. מרחב ההזדמנויות של המפכה התעשייתית הרביעית  
חדשנים   כלים  ביצירת  זו,  פורייה  קרקע  לנצל  רבים  סטרטאפים  ובהם  טכנולוגיה  לגופי  מאפשר 

 ומתקדמים מבוססי טכנולוגיה ולשנות את העולם הפיננסי כפי שהכרנו אותו. 

שה תעשייה פיננסית חדשה המשתמשת בטכנולוגיה לשיפור פעילויות פיננסיות על פינטק היא למע
ידי הצעת פתרונות טכנולוגיים בהתאם למצבים עסקיים שונים בעוד שהרעיונות יכולים גם להוביל 

 למודלים עסקיים חדשים או אפילו לעסקים חדשים.

ולווים כספים, רוכשים מטבעות    חברות הפינטק גרמו למהפכה בכל הנוגע לאופן בו אנשים מלווים
הכלכלה  תחומי  מזומן.  כסף  ומעבירים  בבורסה  משקיעים  ומוצרים,  שירותים  עבור  משלמים  זרים, 
תשלומים   וחסכונות,  השקעות  ניהול  הלוואות,  הינם:  שוויון'  ל'שוברת  הפכה  הטכנולוגיה  שבהם 

 
25Rewriting the rules for the digital age, Deloitte 2017 Human Capital Trends Study -  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf
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ומטבעות   יוס המונים, בלוקצ'ייןג Insurtech),והעברות כספים, סליקה, שווקי הון, תעשיית הביטוח ) 
הפעילות של   שדות  בכל  ביטוי  לידי  באה  הענף  קריפטוגרפים. למעשה, החדשנות שמציע  דיגיטליים 
ביניהם   אזורים  בשלל  מתקדמים  פיתוחים  נעשו  "היומיומית"  בבנקאות  והבנקאות.  הפיננסים  עולם 

מתקדמים תקציב  ניהול  כלי  מידע,  ניהול  מודלי  ערך,  הצעות  של    מודלי  בצרכים  מתמקדים  אשר 
הכספים   העברות  בתחום  ועוד.  חליפיים  חיסכון  מוצרי  חדשניים,  לקוח  ממשקי  גם  כן  הלקוח. 
ואפילו  ללקוח,  והנוחות  הנגישות  הפשטות,  את  שמשפרים  וכלים  פלטפורמות  פותחו  והתשלומים 

  Apple-ו  oogleGמסייעים בהפחתת העלויות של פעולות אלו עבורו. בענף זה פעילים תאגידי הענק  
כן   כאשר    Ripple, TransferWiseוכמו  פיתוח,  של  מרשימה  תנופה  ניכרת  האשראי  בענף  גם  ועוד. 

ממשיכים להשתכלל בקצב מהיר. כל זאת לצד ההתפתחות   P2P-ו  Crowdfunding- מודלי ההלוואות
יישומים    המשמעותית שנרשמת בייצור של מודלי ניהול סיכונים מתקדמים לתחום ההלוואות ופיתוח

טכנולוגיים עבור עסקים קטנים. גם בשוק ההון הנושא התחיל להיות בולט, בשל הטכנולוגיות שהוא  
 מציע, הן מבחינת מגמת חוכמת ההמונים והן מבחינת המסחר הרובוטי שתופס תאוצה.

שכל   החכמות,  האפליקציות  הן  אלו  הפינטק,  בעולם  האחרונות  בשנים  ביותר  הבולטת  הטכנולוגיה 
משתמש בהם בחיי היום יום. הן מצמצמות את הצורך ללכת פיזית לבנק, מפחיתות את עליות  אדם  

וחוסכות   ובפשוטות  במהירות  ללקוח  חיוני  מידע  מנגישות  בנקאיות,  פעולות  בגין  הנגבות  העמלות 
 בירוקרטיה. 

אדם.  מעורבות  ללא  ודיגיטלית  מהירה  כספים  העברת  או  תשלום  ביצוע  מאפשרות  האפליקציות 
 פשרות שירותי סליקה, מהירים וזמינים, ללא עמלות או בעמלות נמוכות מהבנקים.מא

הטכנולוגיה האפליקטיבית משלבת מערכות של אבטחת מידע, ניהול ידע בענן, אנליטיקות מתקדמות 
 ואנליזת נתונים, בינה מלאכותי ועוד.

 מעצמות הטכנולוגיה בעולם 

חברות    13ניתן למצוא    202126ל מגזים פורבס לשנת  חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם ש  20במדד  
abet (Google), Microsoft, Facebook, Intel, IBM, Oracle, Cisco Apple, Alphאמריקאיות ביניהן:  

Systems, Dell Technologies, Broadcom, Salesforce,  Qualcomm, Micron Technology 

  4-האירלנדית, ו  Accentureהגרמנית,    SAPחברות אירופאיות:    Tencent Holdings    ,2חברה סינית אחת:  
מ נוספות  אסייתיות  וטאיוואן:  חברות  קוריאה   Samsung Electronics  ,SK Hynix  ,Taiwanדרום 

Semiconductor  ,Hon Hai Precision  . 

דוגמת   הטכנולוגיה    Microsoft (Facebook), and Meta ,Apple ,Amazon (Google), Alphabetענקיות 
ו   ענן  שירותי  המהווים מאפשריים לפיתוח טכנולוגיות בתחום   Big Dataמציעות שירותי טכנולוגיה כגון 

)בפיתו שלהן  פינטק  ומוצרי  שירותים  גם  מציעות  נשימה  באותה  אך  רכישת  הפינטק  באמצעות  או  חן 
כגון   הנ"ל  מהרשימה  וחשובות  אחרות  ועוד.  דיגיטליים  מטבעות  דיגיטליים,  ארנקים  כגון  סטרטאפים( 

Cisco ,Qualcomm ,Broadcom ,IBM   .ונוספות המאפשרות תשתית בלעדיה לא תוכל להתפתח התעשייה 

 ניישן' -אפ -ה'סטארט    –ישראל  

וכ"א איכותי מבוסס הייטק ישראלי. אך  כאמור, לכל התעשיות האמריקאיות הגדול ות מרכזי פיתוח 
קיימות בה מאות   לעולם.  גם בהשוואה  פינטק מתפתח,  ישראל נחשבת כמרכז  אם בפינטק עסקינן, 
כספים,   והעברות  תשלומים  וחסכונות,  השקעות  ניהול  הלוואות,  כמו  בתחומים  הפועלות  חברות 

הביטוח תעשיית  הון,  שווקי  בלןקצ'יין (Insurtech)סליקה,  המונים,  גיוס  קריפטוגרפיים.  ,  ומטבעות 

 
26 The World's 20 Largest Tech Companies In 2021 Forbes 2021 מאי ,https://www.forbes.com/pictures/609c215b225c31efc3906ba4/20-micron-

technology/?sh=52db21fd6a1e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_Platforms
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.
https://www.forbes.com/pictures/609c215b225c31efc3906ba4/20-micron-technology/?sh=52db21fd6a1e
https://www.forbes.com/pictures/609c215b225c31efc3906ba4/20-micron-technology/?sh=52db21fd6a1e
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גלובליות -האקו עשרות חברות  ובימינו  נוספים,  גלובליים  שחקנים  של  כניסתם  עם  התרחב  סיסטם 
 .טכנולוגית בישראל-מחזיקות פעילות פיננסית

בתחום  מאיצים  בה  להקים  במטרה  לישראל  בינלאומיים  בנקים  נכנסו  האחרונות  בשנים  בנוסף, 
החשיפה  הפינט ובהגברת  קיימים  באקסלרטורים  המקומיים  הבנקים  של  למעורבותם  במקביל  ק, 

לעולם הפינטק. לכן הפינטק הוא אחד התחומים הבולטים אליהם זורם הון משמעותי, ומספר חברות  
 .ישראליות אף הונפקו בבורסות שונות בעולם )כולל בארצות הברית(

ייחוד זאת, חברות המפתחות טכנולוגיות  יות בתחומים מסוימים בשוק הפינטק עדיין מתקשות,  עם 
בפשיעה   במלחמה  העוסקות  חברות  היתר  בין  למצוא  ניתן  אלה  בתחומים  הון.  לגייס  יחסי,  באופן 
פיננסית )זיהוי הונאות, ניהול זהויות, מניעת הלבנת הון(, בבלוקצ'יין )אוטומציה ואבטחה של חוזים  

)ארנקי קריפטוגרפיים  במטבעות  לביטול( חכמים(,  ניתנות  ו/או  מאובטחות  העברות  מאובטחים,  ם 
, ממשיכה גם  2011ועוד.  רשות החדשנות בישראל, שזיהתה את הפוטנציאל בתעשייה זו כבר בשנת  

כיום לתמוך בחומי הפינטק בהם יש כשל שוק או בתחומים המספקים יתרון ייחודי לישראל. במקביל  
ירות ערך ומעודדת קיום פיילוטים במדינה, וזאת כדי הרשות מייצרת שיתופי פעולה עם הרשות לני

27טק הישראלי.-שהחברה הישראלית כולה תוכל ליהנות מהטכנולוגיה שמפותחת בהיי

 
 https://innovationisrael.org.il/magazine/5801המקום שבו טכנולוגיה ופיננסים נפגשים  –  אתר רשות החדשנות של ישראל  27

https://innovationisrael.org.il/magazine/5801
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 Fintechהטכנולוגיות המובילות המניעות את עולם ה 

 בלוקצ'יין  

כזי זמן, לרוב ללא גוף מר-נתונים מבוזר, עקבי, ממוין טכנולוגיות הבלוקצ'יין, הינה דרך ליצור מאגר
 השולט על תכולת המאגר )יורחב בפרק ייעודי(. 

אף הן משתמשות בטכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי לפשט ולייעל את   –  INSURTECH-ו-בנקאות פתוחה ו
ענפי הבנקאות והביטוח. למשל, שירותים לחסרי בנקים )בעלי הכנסה נמוכה או ללא גישה לבנק( כפי  

 שהוזכר לעיל. )יורחב בפרק ייעודי( 

GTECHRE19 

הקשורים   אלה  במיוחד  השונים,  הציות  בכללי  לעמוד  פיננסיים  שירותים  לחברות  לסייע  המבקשת 
סייבר אבטחת  הון.  מבוזר ,להלבנת  נתונים  ואחסון  ברשת  הפשעים  ריבוי  סייבר  15לאור  אבטחת   ,

בזה שימוש בבלוקצ'יין למשל הבטחת אמינות המידע בתיקים רפואיים, שמירת  זה  ופינטק שזורים 
או רישום בעלות על רכב. הנפקת תעודת זהות דיגיטלית על ידי  ,אגרי מידע בלשכות רישום מקרקעיןמ

השימוש בבלוקצ'יין בהקשר מעין זה יכול להוות פתרון למהגרים ולפליטים רבים,   –גורם לא מדינתי  
רבות   פעמים  שלהם  המוצא  מדינות  את  עוזבים  בית  אשר  למחוסרי  גם  כמו  חיוני,  תיעוד  ללא 

חנייה,  לדוגמא  כמו  לתשלומים  דיגיטליים  בארנקים  שימוש  לרשויות,  מקוונות  הצבעות  מקומיים, 
יישומיה של הטכנולוגיה יכולים להציע שיפורים    –כבישי אגרה וטעינה חשמלית. שימושים עתידיים  

ייעול   אמון,  שדורש  מידע  של  גדולות  כמויות  ניהול  שעיקרם  המסורתיות  הטכנולוגיות  במערכות 
היעילות,  הנ ומשפר  עלויות  שמקטין  באופן  עבודה  תהליכי  וצמצום  מידע  במאגרי  והשימוש  גישות 

 ידי משתתפים רבים והגברת רמת אבטחת המידע. -הגברת רמת השקיפות והנגישות לנתונים על 

   9( RPAאוטומציה של תהליכים רובוטיים ) 

ם נחשבים לאחד הסגמנטים  היועצים הפיננסיים הדיגיטליי  –  ROBO ADVISORS-תחום ה  –יעוץ  
להצלחתו.  בסיס  מהווה  ואף  משתלבת  בהמשך(  עליה  )שנדבר  המלאכותית  הבינה  בהם  המרכזיים 
השירותים הרובוטיים טובים בעיקר בהצגת תחזיות תשואה על בסיס מבנה תיק מוצע ובהשפעות של  

לביצוע שינויים.    שינויי המשקלים בתיק קיים בצורה אוטומטית או לפחות בשיטה של הצעה רובוטית
יועצים פיננסיים מרחבי  כמובן שהשינויים יאושרו ידנית ע"י הלקוח, דרך אפליקציה. מגוון רחב של 

 העולם מעידים על התחזקות התחום.  

יישום פתרונות אוטומציה בתהליכים רובוטיים עסקיים נועדו להגביר את היעילות,    –הגדלת התוצר  
וח על ידי העברת עומסי עבודה ידניים חוזרים ונשנים לרובוטי  לשפר את הדיוק ולעזור לארגון לצמ

תוכנת עם  וכן   התוכנה.  האנושי  האדם  כוח  על  המכבידות  ידניות  משימות  להעביר  ניתן  אוטומציה 
מאפשר לפנות משאבים למשימות חשובות ואסטרטגיות יותר. תהליכים ידניים גורמים גם לטעויות. 

ים או עמוסים גורמים להזנת נתונים שגויה, שגיאות דפוס ושגיאות  עובדים לעתים לא מרוכזים, עייפ
נכונים  לא  סכומים  כאשר  ארגונים,  עבור  למדי  יקרות  להיות  יכולות  אילו  טעויות  לעיתים  אחרות. 
משויכים לחשבונות לא מתאימים או מועדי אספקה משתבשים. החברות שואפות לצמצם או למנוע 

ה  טעויות בכל מקום אפשרי, או שהן כן    RPA-מסתכנות באובדן לקוחות או שותפים עסקיים. כמו 
נכנס לתחום מוקדי השירות ומאפשר פתרונות מהירים,הורדת לחץ,  תמיכה וייעול פעילות העובדים  

האקו  על  האוטומציה  יישום  יותר.  מהירה  צמיחה  מאפשר  יהיה  -ובכך  וניתן  מוגבל  אינו  סיסטם 
רש מניהול  החל  ובית,  עסק  לכל  הסופר  להכניסו  לבין  המקרר  בין  ב"שיחה"  אוטומטית  קניות  ימת 

 מורים" אשר יוכלו לעזור לתלמידים לאחר שעות הלימוד ועוד.-הקרוב לבית, "רובו 

מתאר כסף המשקיע את   Self-Driving Moneyהמושג   –מגמות עולם האוטומציה ותהליכים רובוטיים  
כנה, בהתאם לרמת הסיכון שהוא מגדיר עצמו בצורה אוטומטית על פי ההגדרות שמייצר מפעיל התו

ב מדובר  למעשה,  נוספים.  לפרמטרים  בימינו  Robo-Advisors  -ובהתאם  כבר  מאפשרות  והן   ,
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של    Autopilot-למשקיעים שאינם מקצוענים לטפל בכספם בצורה טובה. דוגמה לשירות כזה הוא ה
י בכספי חסכונות. אבל  ומאפשר לטפל באופן אוטומט  2020, שהושק בספטמבר  Wealthfrontחברת  

תוכנות אלה,  מצויות רק בתחילת הדרך המובילה לאוטונומיזציה מוחלטת של השדה הפיננסי. העתיד  
דיגיטלי אחד,  יתקיימו במרחב  זו. תוכנות אלה  עם  זו  ומתקשרות  יזמיות  נמצא בתוכנות עצמאיות, 

לים שלהן באמצעות ביצוע  מעין אינטרנט של בינה מלאכותית, יתקשרו זו עם זו וישרתו את המפעי
החל בתשלום בזמן רכישה,    –משימות פתוחות ויצירתיות. פעולות פיננסיות רבות ייעלמו מן העולם  

 דרך קבלת הלוואה ועד להשקעה. כל אלה יתופעלו מאחורי הקלעים ובאופן עלום.  

 45( AIבינה מלאכותית ) 

ותית נחשבת לכלי מאוד אפקטיבי בתחום האשראי והבנקאות במיוחד, בינה מלאכ  –צמצום הונאות  
בזמן אמת.   גדולות של מידע  ולהצליב כמויות  ליכולת לעבד  הודות  בעיקר  הונאות,  ומניעת  באיתור 

בערוצים  Up/Cross sale -בינה מלאכותית יכולה לסייע למחלקות השיווק לשפר את יכולת ה  –שיווק  
ו התנהגות  חיזוי  ואפילו  זיהוי  באמצעות  בעיקר  בין  הדיגיטליים,  השילוב  צרכניות.   BIGהעדפות 

DATA    לבין בינה מלאכותית מייצר שלל הזדמנויות שביסודן מיקוד קהלי היעד והמסרים השיווקיים
 המסייעים בשיפור יחסי ההמרה. 

לקוחות   הבינה    –שירות  מטכנולוגיית  רבות  להפיק  יכול  הלקוח  וחווית  הלקוחות  שירות  תחום 
המרכז השימושים  אחד  בוטיהמלאכותית.  סביב  סובב  הצ'אטים    –הצ'אט  -יים  בתחום  אפליקציות 

המשלבות בין שאלות נפוצות לבין היכולות להבין את מהותן. בכך נוצר מענה ללקוחות עם המידע  
הרלוונטי ועם שירות ישיר ועצמאי, ללא מגע אדם, בעיקר דרך המסנג'ר, אבל לא רק. מחקרים מראים  

בע ביותר  הפופולאריות  צ'אטשהאפליקציות  על  שמבוססות  אלו  הן  של   24ולם  מסנג'ר  )וואטסאפ, 
שנקרא (WeChatפייסבוק,   זה  לתחום  רבים  משאבים  מפנים  רבים  פיננסים  וגופים  בנקים   לכן 

conversational commerce      בבינה היישום  רחוק,  כך  כל  הלא  בעתיד,  שיחה(.  מבוסס  )מסחר 
לק יותר,  טוב  נכסים  תמחור  לבצע  יאפשר  תיק המלאכותית  בהרכבת  יותר  מושכלות  החלטות  בל 

החלטות  לקבל  בכדי  משתנים  מנתונים  תובנות  לקבל  השקעות  תיקי  למנהלי  יאפשר  השקעותואף 
קיום   המאפשרים  גוגל  של  והדופלקס  פייסבוק  של  הצ'טבוט  את  חווים  אנו  היום  כבר  יותר.  טובות 

 סעדה. שיחה "אנושית" בין הלקוח לבוט, המאפשר לדוגמא להזמין שולחן במ

העתיד?  צופן  תעופה   מה  לנמל  להיכנס  נוכל  היו.  כלא  יבוטלו  העולם  בכל  תקשורתיות  מגבלות 
יתורגמו   סביבנו  השלטים  כל  הסלולר,  במצלמת  שימוש  או  שנרכיב  משקפיים  באמצעות  בהולנד, 
יענה   הוא  השער,  נמצא  כיוון  באיזה  בנמל  העובדים  אחד  את  בעברית  לשאול  נוכל  לעברית,  מידית 

וכולם יבינו היטב אחד את השני באמצעות תרגום מידי. פרופסור מרוסיה יעביר הרצאה     –דית  בהולנ
דבריו ישמעו דרך רמקול    –באוניברסיטה בארצות הברית ברוסית, ובאיחור של כמה שניות בודדות  

  באנגלית, וכל הסטודנטים יבינו אותו. נוכל לקרוא ספר, שנכתב במקור בשפה שאותה אנו לא דוברים, 
ותקשורת שפה  מגבלות  ללא  ומובן  נגיש  להיות  יהפוך  הכול  מידי,  באופן  שלנו  האם  הבנת   .בשפת 

הבינה   עבור  קריטית  מעבר  נקודת  היא  התבטאות  וכישורי  מחשב  ידי  על  מושלמת  בצורה  השפה 
הבינה המלאכותית תדהר קדימה. כדי להשתמש    –זוהי נקודה שכאשר תפוצח לחלוטין    .המלאכותית
ותית באופן חופשי, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו שיחה מול מחשב נשמעת בדיוק כמו  בבינה מלאכ
ציג שאלות, ונקבל תשובות מדויקות שמתאימות לשאלות. כל בבנק, אנו נ יועץ משכנתאות שיחה מול

הנושא של פיענוח השפה והבנה מוחלטת של מה שנאמר, עדיין לא שם. גם הפיתוחים של גוגל וגם 
הפיתוחים של פייסבוק מתקרבים, אבל עדיין לא מצליחים לפענח נכון מה המשמעות של מה שנאמר 

 מהמקרים.   100%-ב

 

 

 

https://shakoof.org.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99/
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 מחשוב קוואנטי 

 יכול לפתור למגזר הפיננסי שלושה סוגים של בעיות:   4חשוב הקוואנטיהמ

אופטימיזציה   הכוללת   -שיפור  אופטימיזציה,  בחישוב  מרובים  שימושים  עושים  פיננסים  מוסדות 
סוג   כיום,  התשואה.  עקומות  והתאמת  פיננסי  ארביטראז׳  הכספומטים,  רשת  ניהול  הון,  הקצאות 

שות לפתירה, אם כי לא בלתי אפשריות, ע״י המחשבים המסורתיים. מסוים של בעיות אופטימיזציה ק 
כתוצאה מכך, ניהול אופטימיזציה קלאסי לא ישים בעידן של ימינו, החישוב לוקח זמן רב, וגרוע מכך, 

 .פוטנציאל הטעות הוא גבוה
( מכונה  ה  -(  Machine Learningלמידת  את  רחב  באופן  אימצו  הפיננסים  לשיפור     ML-המוסדות 

במחשבים הקלאסיים גדל בקצב  תהליכים עסקיים, ולהגדלת הרווח. הזמן הדרוש ליצירת אלגוריתם
מעריכי ככל שהבעיה מורכבת יותר. המחשוב הקוונטי יכול לאפשר לתעשייה להתמודד עם ניתוחים 

 מורכבים בצורה יעילה הרבה יותר, ולהאיץ את הטכנולוגיות הקיימות. 
בין דיוק לבין יעילות בתחום זה היא בלתי נמנעת, היא מובילה ללקיחת הדילמה   -סימולציות ותמחור  

ניהול   וחישובי  לבצע תמחור מעמיק,  היכולת  כך.  על  יודעים  בלי שמנהלים  לרוב  מיותרים,  סיכונים 
הענף. שישנה את  יהיה מה  מורכבים,  במודלים  צורך  ללא  בזמן אמת,  של מחשוב   סיכונים  התרומה 

והפיננסים יכולה להיות אסטרונומית, גם אם הטכנולוגיה עדיין לא קיימת קוואנטי לחברות הפינטק  
בשיא עוצמתה, השימוש במודלים מבוססים קוונטים יכולים לעשות את כל ההבדל. חברות הפיננסים 
מוצריהם   ההון, להתאים אישית את  קיצוניים, למצות את משאבי  יותר לאירועים  יוכלו להגיב טוב 

ניבוי טובה יותר. מחשוב קוואנטי גם נוגע במטבעהביטקוין. מצד אחד קיים   ללקוחות ולאפשר תחזית
שיכול   מה  שזה  מעריכים  רבים  מנגד  אך  הבלוקצ׳ין,  באמינות  לפגוע  עלולה  שהטכנולוגיה  החשש 
לשנות את המשחק עבור הביטקוין. שימוש ביכולות קוונטי חישוביות יכולות להפוך את טכנולוגיית 

 זמינה ומוגנת הרבה יותר, עם זאת הדבר עדיין נמצא בחיתוליו. הבלוקצ׳יין לשמישה, 

5G   
ה טכנולוגיית  כניסת  עם  מהותי  שינוי  עובר  הפינטק  התשלומים  5G8  -עולם  ביישום  במיוחד   ,

הטכנולוגיה   כן  כמו  פיננסיות.  הונאות  ולגלות  יותר  טובה  בצורה  לאבטח  יכולתו  מכוח  הדיגיטליים, 
יכולה לתת פתרון לכל אותם  מאפשרת העברת תשלומים בפרק   בנוסף הטכנולוגיה  קצר.  זמן מאוד 

אשר לא משויכים לשום בנק וכן לאפשר לקיחת הלוואות בצורה מהירה יותר והעברת כספים מחשבון 
לחשבון ללא זמן תגובה. ענקיות הטכנולוגיה יכולות להפוך למקור מימון בעתיד הלא רחוק ולהחליף 

תהפוך בעצם לתשתית של כל אותם היישומים    5Gכיום. טכנולוגיית  את הבנקים השמרניים הידועים  
. או המרכול הניסיוני  (Embedded Banking). דוגמא ליישום היא הבנקאות המוטמעת  3שהוזכרו מעלה 

( המאפשר ללקוחות לשים את המוצרים בסל הקניות ולצאת מהחנות מבלי Amazon Goשל אמזון )
 במאיות השנייה.  APIמסדירים מאחורי הקלעים יישומי  לשלם באופן אקטיבי. את התשלום 

 
  (IoT – Internet of Things) האינטרנט של דברים 

וזעירים  חכמים  חיישנים  משילוב  החל  לאינטרנט.  הפיזי  העולם  את  שמחברת  גישה  למעשה  הוא 
לניטו מתקדמים  בחיישנים  וכלה  חכמים,  תכשיטים  או  שעונים  כדוגמת  ואינדיבידואלים  ר אישיים 

כדי  ומלאי. חברות תעשייתיות בכל המגזרים מקשרות את המפעלים שלהן לאינטרנט  ציוד  מכונות, 
קישוריות  יותר.  ויעילות  פרודוקטיביות  לרשת     IoT להיות  הפיזי  העולם  לחיבור  קריטית  היא 

ההזדמנויות   במרחב  דווקא  טמון  הזו  הטכנולוגית  ביכולת  המשמעותית  הבשורה  אך  האינטרנט, 
לשימוש  האינסופי דוגמאות  מייצרת.  זו  שקישוריות  הנתונים  זרמי  מניתוח  להפיק  שניתן  ות 

הטמעת שירותי בנקאות בציוד לביש, איסוף מידע אודות מבוטחים   -בטכנולוגיה בתעשיית הפינטק   
האספקה   שרשרת  פעילות  ניטור  ידי  על  חובות  גביית  ייעול  פרמיות,  חיישנים  להפקת  באמצעות 
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הגנות מפני הונאות על ידי שימוש במערכות אבטחה חכמות, אבטחה בסניפי בנק  ורשתות, שיפור ה
 28או מוסדות אחרים. 

 
 

 Learning Machine)   מכונה -ולימוד   אנליזה,   (, Data Big)   נתונים   איסוף 
ממערכות שנאספים  התקנים,     IoT   הנתונים  כגון  פיזיים  נכסים  של  וירטואלי  ייצוג  מאפשרים 

לנות שלם.  מפעל  ואפילו  כשלים  מוצרים,  חיזוי  כגון  תובנות,  לכדי  אנליזה  לבצע  ניתן  אלה  נים 
ואופטימיזציה על ידי הדמיה של תרחישים, העצמה של חוויית המשתמש, ויצירת חוויות וירטואליות  

 .עבור אנשים שאינם נוכחים באופן פיזי ליד הנכס
ן משמעותי. יכולות  היכולת להפיק תובנות מבוססות נתונים, במהירות ויעילות, מקנה לחברות יתרו

לימוד אליהן  מוסיפים  כאשר  רבה  במידה  של -אלו משופרות  היא שאלגוריתמים  לכך  הסיבה  מכונה. 
יכולות לימוד יותר של העתיד לקרות.  מכונה תומכות ביעדים  -לימוד מכונה יכולים לספק ניבוי טוב 

של   הבטיחות  הגברת  או  איכות  בקרת  שיפור  למשל  כמו  דרכים,  בשלל  היצור  ארגוניים  רצפת 
במפעלים. בעידן הנוכחי בו כל אחד מטביע אות חותמו הדיגיטלי בכל מקום )ע"י אפליקציות המיקום,  
רשתות חברתיות ועוד( השימוש במידע מאפשר לחברות הבנת צרכי הלקוחות, התאמה אישית ללקוח  

בנ ודיוק  ועוד(,  הלוואות  ביטוחים,  פנסיות,  כגון  פיננסים  מוצרים  בהקשרי  הסיכונים  )בפרט  יהול 
  29)ויכולת ניבוי(. 

 ענן   שירותי 
אידיאלית  סביבה  בהיותה  הרביעית,  התעשייתית  במהפכה  ביותר  מרכזי  גורם  היא  הענן  פלטפורמת 
ידי חיישנים. הודות לזריזות   וניתוח בעלות נמוכה של הררי הנתונים שנאספים על  לאגירה, אחסון, 

והדרגתי מוגבלת  בצורה  להתנסות  לחברות  מאפשר  הוא  מציע,  שהענן  להיכנס ולגמישות  בלי  ת, 
וארוכות גדולות  תרבות -להשקעות  לאמץ  התעשייה  במגזר  לחברות  מאפשר  הענן  בתשתית.  טווח 

מהירים   גידול  קצבי  הפינטק  בתחום  לחברות  כי  ניכר  חדשים.  עסקיים  ומודלים  חדשנות  שמקדמת 
 30המאפשרים להן דינאמיות בצריכת משאבים בהתאם לגידול הנ"ל.

 
Cyber security   

פיזיות   ומכונות  ומאגרי נתונים שנכתבו בקוד    –רשתות מחשבים בקרים    –חומרה, מערכות תוכנה 
תחום הגנת הסייבר שואף   .סייבר –תוכנה, המאוכסנים ברובם על חומרה ושרתים במרחב האינטרנטי 

כול שהטכנולוגיה  למנוע מתוקף בעל אינטרס לאתר ולהשתמש בחולשות )פערים במוצר הטכנולוגי, וכ
באקו  לפגוע  כדי  כן(  גם  מתפתחים  ופרצות  הפערים  גם  אנו  -מתפתח  בו.  השותפים  כל  על  סיסטם 

התפוקות   על  רשתות  קוד,  תוכנה,  מחומרה,  המורכב  הסייבר  בעולם  השליטה  השפעת  את  רואים 
המא הטכנולוגיות  מגוון  מדינות.  ואפילו  פרטים  ארגונים,  אותם  על  במוקד(  )מידע  פשרות והנכסים 

מביא עימו מגוון משטחי תקיפה עליהם נדרשים ארגונים להגן, על אחת כמה וכמה כשזה נוגע לתחום  
 הפיננסי.

 

 

 
  -  2019פודקסט דו"ח פינטק, גלובס, פברואר הכל מחובר: האם מכונות הכביסה יעשירו את הבנקים? מאת ד"ר אושי שהם קראוס,   28
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272589   

29 6 Ways Big Data in Fintech is Creating a Better Customer Experience, By Drew Hendricks, IEEE Computer Society - 

https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/6-ways-big-data-in-fintech-is-creating-a-better-customer-experience 

  - 2021דו"ח פינטק )פודקאסט( מאת ד"ר אושי שהם קראוס, גלובס, דצמבר   - "ענן ציבורי". אבל מהן הסכנות? פינטק לא יכול לצמוח בלי  30
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001394786 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272589
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/6-ways-big-data-in-fintech-is-creating-a-better-customer-experience
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001394786
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 יישומים המובילים בתחום 

את    2021במאי   'פורבס',  מגזין  היו    50פרסם  ביניהן  בעולם,  המבטיחות  הפינטק  חברות    3חברות 
 ישראליות.,

סין. היא  העולמית בתחום  התברגה בצמרת הרשימה של  Zhong An החברה הסינית  כאשר המובילה 
 חברות הסיניות המבטיחות, ובנוסף אליה מופיעות ברשימה שבע חברות סיניות נוספות.

Zhong An המקוון המסחר  ענקית  גם  בה  ששותפה  אינטרנטית  ביטוח  חברת  החברה  Alibaba הינה   .
יטוח מקוונים ואוטומטיים, כמו תביעות  דאטה כדי להעניק שלל שירותי ב-משתמשת בטכנולוגיית ביג

 וניהול סיכונים לכל שכבות האוכלוסייה. 
    

-נוסדה ב  .  25, מתחום הביטוחים, דורגה במקום  Hippo Insurance חברה ישראלית בתחום הביטוחים,
  1.5מיליון דולר לפי שווי    709על ידי אסף וונד. לצורך קידום נושא הביטוחים היא גייסה עד כה    2015

 מיליארד דולר. 
"Hippo  משתמשת בבינה מלאכותית "AI .בנתונים ציבוריים, צילומי לוויין ובמכשירים ביתיים חכמים ,

זאת על מנת לייעל את פוליסות ביטוחי הבתים ודירות )מבנה ותכולה( ואת תהליך התביעות והטיפול  
 זים. בהן.  כך הצליחה לנגוס נתחי שוק מחברות מסורתיות ולצמוח בעשרות אחו

מחיר   להציע  לה  שמאפשר  מה  דיגיטלי,  באופן  הביטוח  של  ומכירה  חיתום  תהליך  מבצעת  היפו 
 אטרקטיבי לעומת המחירים של חברות מסורתיות.

תוך   ביטוח  לפוליסת  מחיר  בהצעות  מתגאה  פחות    60החברה  תוך  ביטוח  פוליסות  ובהנפקת  שניות 
מ ביותר  כעת  פועלת  החברה  דקות.  הבת  70%-מחמש  של  מבעלי  אחרונה  שווי  הערכת  בארה"ב.  ים 

 מיליארד דולר . 5-החברה, שאמורה לצאת להנפקה מאוחר יותר השנה, הינה  בשווי של כ
סיכון   הון  וקרן  הון  שוקי  פועלים  פסגות,  ביטוח,  כלל  כמו  ישראליים  גופים  נמנים  היפו  משקיעי  עם 

FINTLV. 
מיליארד דולר. היפו    5)בניכוי מזומן( של    באמצעות מיזוג עם חברת ספאק הוענק להיפו שווי פעילות

הדואגת לכל השירותים הדרושים להם, באמצעים    –מעוניינת להיהפך למטפלת הביתית של לקוחותיה  
אש   נזילות,  לזהות  שאמורים  חכמים  בחיישנים  לקוחותיה  את  מציידת  היפו  זה  לצורך  דיגיטליים. 

 וכדומה.
 

בתחום   Addepar חברת   העוסקת  תוכנה  האמריקאית,  באמצעות  טכנולוגיה  פיתחה  ההשקעות, 
המבוססת ענן המסייעת למשקיעים לבצע מעקב וניתוח תיקי השקעות ובכך לאפשר למשקיעים לקבל  

  -לקוחות, ביניהם בתי השקעות הגדולות, כמו: סטנלי מורגן ו  600  -החלטות מושכלות. החברה מונה כ
Alliance Bernstein  כמו פרטיים  בנקים   ;sJefferie  ו-  Silicon Valley Bank  בבורסה ברוקרים  ומאות   ;

 ומשקיעים גדולים נוספים.  
את   לשפר  מנת  על  נכסיהם  את  ולהבין  להכיר  למשקיעים  מסייעת  החברה  שפיתחה  הטכנולוגיה 

 ביצועיהם כתוצאה מניתוח החברות וכדאיות השקעה בהם, בהתאם למדדים פיננסיים.
הינו:   החברה  של  שווי אחרונה  של    11.הערכת  בשווי  הלקוחות  נכסי  עם  דולר,  טריליון    2.5מיליארד 

 חברות חדשות, כשהצמיחה הגיעה לשיאה.   150דולר. רק בשנה שעברה הוסיפו 
 

המקבילה הדיגיטלית לקופת    –  האמריקאית   Acornsבראש רשימת חברות הפינטק המבטיחות נמצאת 
אמות לפרופיל הלקוח. החברה פועלת חיסכון. החברה מנתבת את הפקדות הלקוחות, להשקעות המות

בין    Avokaבשיתוף )טרנזקציות(  עיסקות  לביצוע  וישירה  פשוטה  פלטפורמה  שמציעה  האוסטרלית 
ו ללקוחות,  פיננסיים  המותאמים    Bankable-גופים  חדשניים  תשלום  פתרונות  שמספקת  הבריטית 

     BioCatch.לצרכים הספציפיים של כל עסק
Acorns  פעולה גם עם חברה ישראלית המפתחת טכנולוגיות לזיהוי משתמשים באתרי מבצעת שיתוף ה

מקוונות והונאות  התחזות  מקרי  למנוע  כדי  ובנקאות,  הישראלי סחר  החברתיות  ההלוואות   ואתר 
 Blender. 
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חברת   הינה  מבטיחה  נוספת  אלקטרוניים Payoneer חברת  כספים  בהעברת  העוסקת  הישראלית,   ,

בין   תשלומים  ולה  וביצוע  יורק  בניו  נמצא  החברה  מטה  אלקטרוני.  במסחר  שונות  ממדינות  עסקים 
סניפים במדינות נוספות. מרבית עובדיה מועסקים במרכז פיתוח השוכן בפתח תקווה. לחברה שיתוף  
פעולה עסקי עם חברת כרטיסי האשראי מאסטרקארד. החברה השלימה לאחרונה גיוס משמעותי של  

ה   180 דולר. החברה  זה כמיליון  הכנסות של מעל    11  -קיימת  ומגלגלת  דולר. החברה    100שנה  מיליון 
באמצעות באינטרנט  תשלומים  העברת  אשראי מאפשרת  חיוב, כרטיסי  ים  ארנק, כרטיסי 

בנקאיותו אלקטרוניים מדינות,   .העברות  ממאתיים  ביותר  משתמשים  מיליון  שלושה  יש  לחברה 
מומבצע ביותר  עסקות  החברות:  150-ת  היתר,  בין  נמנות  לקוחותיה  עם     gleooG, Airbnb  מטבעות. 

והתחילה להיסחר בנסד"ק    Olympus SPAC FTACהחברה התמזגה לחברת  2021. במחצית Amazon-ו
 מיליארד דולר.  3.3לפי שווי של 

ב שגדל  בפועל  התזרימי  ברווח  גידול  על  דיווחה  אשתקד    140%-החברה  מקביל  לרבעון  בהשוואה 
בנפח העסקאות שלה, שעלו ליותר מ    61%מיליון דולר. בנוסף הציגה החברה גידול בנפח    8-והסתכם ב

 מיליארד אשתקד.  8.3מיליארד לעומת  13
 

ישראלית   חברת  הינה  המבטיחות,  רשימת  את  ושירותי    "טיפלתי".   Tipaltiסוגרת  תוכנה  חברת  זוהי 
, העוסקת באוטומציה של תהליכים במחלקת הכספים, למתן כלים מתקדמים, למנהלי  מחשב ישראלית

 .בארגון  (CFO)הכספים
בנובמבר   נוסדה  ה2010החברה  תהליכי  של  באוטומציה  ועוסקת  קליטת  תשלומים,  כמו:  הארגון  של 

המוגשות לארגון על ידי ספקיו )שלעיתים פרוסים על פני מדינות רבות, עם כללי רגולציה   חשבוניותה
י כללים שמגדיר המשתמש, לגורמים בארגון שתפקידם לאשר חשבוניות אלה )למשל  שונים( וניתובן, לפ

להוראות החשבונית  של  התאמה  לשם   רכש בדיקת  הארגון  של  הפיננסית  המידע  למערכת  והעברתן 
 ).אישורם לתשלום

יותר מעשרה  הוד  2020בפברואר   יעה החברה שעברה את הרף של העברת תשלומים בסכום כולל של 
הודיעה החברה שעברה את הרף של העברת  2021לקוחות. ביולי   900-מיליארד דולר בשנה, עבור יותר מ

מיליון דולר, לפי שווי    270החברה גייסה    2021מיליארד דולר בשנה. בדצמבר    23-תשלומים של יותר מ
 רד דולר. מיליא 8.3של 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C_(%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/Airbnb
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%A9
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 מבט לעתיד 

שלכל אדם )בכל שכבות האוכלוסייה( מכשיר נייד או לביש )המהווה תנאי בסיס לקיום    תתארו לכם
בלעדיו לא ניתן לרכוש מזון, קורת גג, השכלה וכו'(, על בסיסו הוא יכול לבצע כל פעולה )גם    –בעולם  

מאגר מידע שמעניין או רלוונטי אליו, לקבל  פיננסית אך לא רק( שהוא חפץ, לקבל ולהתממשק לכל  
יכולות   ע"ב  וירטואלי מקביל. תתארו לכם שלכל   VRאו    ARאילוסטרציה  חיים במרחב  ואף לקיים 

רכיב בחיינו יחובר האינטרנט מהבגד שנלבש, דרך הרכב שבו ננהג, ישירות אל מדפסת תלת ממדית  
הז ועד  רכיבים רפואיים,  מיידי  עבורנו באופן  מנה אוטומטית של מצרכים למקרר המרושת. שתייצר 

תתארו לכם שהטכנולוגיות הפופולאריות והזמינות כוללות יכולות כמו שמירת תהליכים ממוחם של  
 אנשים על שבבי מחשב, או חיזוי פריצות דרך פיננסיות ואפיקי השקעה כדאיים עבור המשקיעים.

היום חיי  אנושית.  התקדמות  מניעה  שלנו-הטכנולוגיה  מובייל יום  רכיבי  עם  ויותר  יותר  שזורים   ,
לארגונים  הזדמנויות חדשות  פותחת  טכנולוגיה  כן,  ועל  וסנסורים,  מכונות  ושירותים אפליקטיביים, 

  .ברחבי העולם

יצא לחקור את ההשפעה של טכנולוגיות מתעוררות על    Dell Technologiesהמכון לעתיד של חברת  
מכונה ישנו את  -י טכנולוגיות מתפתחות ושותפויות בין אדםהחוקרים צופים כ  .2030המשק עד לשנת  

הכלכלה כפי שאנו מכירים אותה כיום, יסירו חיכוכים עתיקים ויפתחו דרכים חדשות לעשות עסקים  
 .וליצור ערך

מהמנהיגים העסקיים מצפים לראות צוותים משולבים של בני אדם ומכונות   82%ע"פ המחקר, כיום  
 מההעברות יתבצעו באמצעות   54%-הוא שכ  2030הצפי בשנת  שנים.   5בתוך   עובדים בארגונים שלהם

blockchain  31בשווקים מפותחים 41%בשווקים מתעוררים לעומת. 

( בתמהיל של חיישנים, תוכנה    שנים(, מכונות יתפתחו לכדי צרכנים ויעשו שימוש  5-3בעתיד הקרוב 
המעבר של מכונות מכלים לא    .על מנת להעריך את צרכי האנשים אותם הם משרתים    AI  -ומודלי  

ו חכמות  מבוזרות  בסדרות  התקדמות  עמוק.  יהיה  לצרכנים  לעמוד   -  AIקשורים  למכונות  תאפשר 
המבוססת על איכות ומחיר  במשימות אנושיות. חפצים אינטליגנטיים ירכשו ויערכו השוואות מוצרים  

בדיוק כפי שבני אדם עושים. מכונות כביסה יערכו משא ומתן עם מכשירים אחרים על מנת לתעדף 
את השימוש במים חמים, לאתר בעיות תחזוקה ואף לשכור קבלנים מקומיים לפתרון בעיות במידת 

לקחת משתנים שכאלה   הצורך. לכל אלה השפעה ישירה על העולם הפיננסי ומוצרים פיננסים יצטרכו
לדוגמא,   בכלכלה בחשבון.  ולהשתתף  זהותם  את  לתעד  הנמענים  את  יעצמו  מבוזרים  חשבונות 

   .הפורמלית. סדר עולמי חדש וכולל יותר עשוי להופיע

 השפעות עתידיות של הטכנולוגיות המתפתחות ואופן השפעתן על התחום הפינטק: 

5G   6  -וG  -  ומהירה במיוחד ובכך ימנעו כמעט לחלוטין את עיכובי   יספקו קישוריות אלחוטית רציפה
 הרשת.

IoT  -    יאפשר הפקת נתונים רבה יותר, החזון מדבר על מכונות כביסה שעורכות ביקורות עצמיות מול
ייעול שרשראות   יאפשר  הזמן הקרוב,  ישר לחברות הביטוח. בטווח  רכיבים ברכב שמדווחים  היצרן, 

 .סים ואינטגרציה למערכות מבוזרות )בלוקצ'יין(האספקה, מימון מלאי ומימון נכ

AI -    ישנה הכל, החל מיצירת מוצרים ממוקדת ועד לאימות מהיר וקבלת החלטות טובה יותר. אימון
כה. עד  מלאכותית  בינה  באמצעות  נחקרו  שטרם  בתחומים  ניבוי  ויכולת  חדשים  -     מודלים 

Cryptocurrencies שלומים גלובליים שפחות מועדים להונאות  מטבעות קריפטו יהפכו אלטרנטיבה לת
 .ומיושבים באופן מיידי

 
31 Realizing 2030 - המכון לעתיד עתיד הכלכלה , Dell Technology ,  2019אוקטובר  
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Blockchain  - יספק מנגנון אחסון נתונים שקוף ובלתי ניתן לשינוי. 

Quantum  –    בפתרון יסייע  קוונטי  מחשוב  הפיננסי:    3ראשית  במגזר  כיום  הקיימות  בעיות 
מסור מחשבים  ע"י  לפתרון  ניתנות  לא  שכיום  לבעיות  הקצאות  אופטימיזציה  בתחומי  )בעיקרי  תיים 

 MLהון, ניהול רשת הכספומטים, ארביטראז׳ פיננסי והתאמת עקומות התשואה(, מוגבלות השימוש ב
אלגוריתם ליצירת  הדרוש  שהבעיה    ML )הזמן  ככל  אקספוננציאלי  בקצב  גדל  קלסיים  במחשבים 

ניהול סיכונים בזמ וחישובי  והיכולת לבצע תמחור מעמיק,  יותר(,  ן כמעט ואמת, ללא צורך  מורכבת 
. כאשר מדברים  32במודלים מורכבים )יאפשר הקצאת הון מותאמת דבר שעשוי להיות שווה המון כסף(

על פינטק וקוונטים מיד עולה בעיית פירוק מספר גדול מאוד למרכיבי הראשוניים )כלומר מציאת שני  
ם גדולים אשר מכפלתם היא ערך רצוי(, שלא ניתן לפתור בזמן סביר במחשב קלאסי, מספרים ראשוני

אבל ניתן יהיה לפתור הרבה יותר מהר במחשב קוונטי. ייתכן שזו נשמעת כמו בעיה תאורטית חסרת  
למרכיביו  מספר  לפרק  הקושי  על  היום  מבוססים  הפיננסית  ההצפנה  מנגנוני  רוב  אבל  שימוש, 

על פי אלגוריתם שפותח ע"י המתמטיקאי דייויד    –וונטי המסוגל לעשות זאת  הראשוניים. מחשב ק
ה רישומי  על  העולמית,  הבנקאות  מערכת  על  ומאיים  נוספים  Blockchain-שור  יש    .ותחומים  מנגד, 

לשמישה,   הבלוקצ׳ין  טכנולוגיית  את  להפוך  יכולות  חישוביות  קוונטי  ביכולות  שימוש  כי  הטוענים 
 33יותר. זמינה ומוגנת הרבה 

והרשת   המידע  הגנת  הטומנת    –סייבר    –תחום  חדשה  טכנולוגיה  שכל  הזה  במובן  לאתגר  ימשיך 
 יפת התשתיות, הפלטפורמות ומאגרי המידע. בחובה פרצות ופוטנציאל תק

 

 סטרטאפים ישראלים בחזית הטכנולוגיה 

הפינטק   ומניעות את תעשיית  הרביעית  התעשייתית  המהפכה  כל אחת מהטכנולוגיות שבסיס  עבור 
סטארט לשנת  -בחרנו  דרך  פורץ  ישראלי  שסקרנו    2021אפ  הטכנולוגיות  מן  יותר(  )או  אחת  המשלב 

  .2בפרק 

 

 מפת הטכנולוגיות ובהתאמה סטרטאפים ישראלים פורצי דרך   

 
, אור צרפתי, הגיע הזמן לשינוי בסקטור הפיננסי 32 BizPortal  https://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/787508 2020, דצמבר  

מאת אופק קירזנר, מגזין   מחשוב קוונטי: ים של הזדמנויות, ים של קשיים 33 Geektime -https://www.geektime.co.il/quantum-computing - 2021, ספטמבר 

software-development / 

 

https://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/787508
https://www.geektime.co.il/quantum-computing-software-development/
https://www.geektime.co.il/quantum-computing-software-development/
https://www.geektime.co.il/quantum-computing-software-development/
https://www.geektime.co.il/quantum-computing-software-development/
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 Armis34חברת  

שנמכרה למיקרוסופט, ונדיר    Adallomעל ידי יבגני דיברוב ותומר שוורץ, יוצאי חברת    2015-הוקמה ב 
 , ששימש לפני כן כמהנדס תוכנה בגוגל. יזרעאל

קצה   מכשירי  מזהה  החברה,  שפיתחה  מנתחת    (IoT)הטכנולוגיה  מהרשת,  והמנותקים  המחוברים 
זיהוי   ידי  באופן שוטף את התנהגותם לזיהוי איומים והתקפות, ומגנה על מערכות ומידע קריטי על 

להסגר והכנסתם  מזיקים  או  חשודים  הקלעים,מכשירים  מאחורי  מנתחת    .  שפיתחה  הטכנולוגיה 
ומנטרת את כל תעבורת הרשת בארגון ויודעת לזהות את המקור שלה. לאחר מכן, הטכנולוגיה יכולה  
אותו    לנתק  יכולה  המערכת  שכזו,  פעילות  מזהה  היא  ואם  חריגה  פעילות  בו  מתבצעת  האם  לזהות 

הארגונית   משתמש:    –מהרשת  הוא  פרוטוקול  באיזה  משנה  קWiFiלא  רשת  אפילו  ,  או  ווית 
Bluetooth . 

מכשיר   כמו  רפואי  ציוד  של  במקרים  למשל  קריטית,  היא  הדבר  של  שחשוף    MRIהחשיבות  מחובר 
הוא אחד התחומים   עולם הרפואה  בריאות המטופלים.  לנוזקות שעשויות לסכן בסופו של דבר את 

ת ומוניטורים.  בהם מתמקדת החברה, על מנת לאבטח גם התקנים כמו מכשירי רנטגן, מיטות חכמו
ה הוא  גם  מתמקדת  הנוכחית    IoT-החברה  השנה  סוף  עד  שכן  הגדולים   75%התעשייתי,  מהיצרנים 

 צפויים להפוך את המפעלים שלהם  

הפינטק   בעולם  יעודיים  הוא מוצרי קצה  בו החברה מתמקדת  נוסף  יותר. תחום  וחכמים  למחוברים 
 , מכשירים לבישים ועוד. Point of salesכגון 

 מליארד דולר.  1.1בעסקת ענק של   Insightנמכרה החברה לקרן הון הסיכון  2020ביולי 

מליארד דולר,   3.5מליון דולר לפי שווי של   300גייסה החברה סבב השקעה נוסף של כ  2021באוקטובר 
 ככל הנראה לפני יציאתה להנפקה בבורסה בניו יורק.  

 Nipendo  35חברת 

ידי האחים אייל ואלון רוזנברג, פיתחה פלטפורמה מבוססת ענן שיוצרת    חברת ניפנדו, שהוקמה על 
 קהילת מסחר אלקטרוני בין עסקים. 

אוטומציה רובוטית בתהליכי רכש, כספים,  החברה מציעה פלטפורמה חכמה מבוססת ענן, ומספקת
שרשרת אספקה ותשלומים. בעצם מתווכת תהליכי רכש ותשלום בין קונים לכל הספקים שלהם בכל  

הפח ידי  על  ערך  ומייצרת  ההוצאות,  שגיאות,  קטגוריות  ביטול  התהליך,  יעילות  הגדלת  עלויות,  תת 
מאפשרת הונאות,  נמנים  מניעת  החברה  לקוחות  בין  לרגולציה.  ציות  ושכבת  חזק  תהליכים  ניהול 

גופים מהגדולים בשוק הישראלי ביניהם התעשייה האווירית, שירותי בריאות כללית, בנק לאומי, בנק  
ועוד.  פלטפורמת ניפנדו מטפלת היום בעשרות אלפי  פועלים, אינטל ישראל, בזק, שטראוס, נטפי ם 

השימוש   בשנה.  דולר  מיליארד  מחמישה  למעלה  של  רכש  ובהיקף  בחודש  אלקטרוניות  חשבוניות 
במוצר קל ונוח, אין צורך לחכות לקבלת חשבון בדואר, החשבונית נשלחת ללקוח במקביל במייל מיד  

בבית או בעסק, ללא ניירת וללא מעטפה ובול.   עם הפקתה.  שולחים את החשבונית היישר מהמחשב
קבלת  על  אישור  לאיבוד.  הולכת  או  מתעכבת  ואינה  המטפל  לגורם  היישר  מגיעה  החשבונית 
החשבונית   קליטת  עם  נקבע  התשלום  מועד  במערכת.  קליטתה  עם  מיד  אליך  נשלח  החשבונית 

שלום מתקצר. אפשר לעקוב  במערכת, וכך   נחסכים  מספר ימים נוספים של משלוח בדואר וזמן הת
 אחר החשבוניות בקלות ולנוחות, הן נשמרות בארכיון דיגיטלי וניתנות לצפייה ולהורדה.

 
34 7 Examples of How IoT Is Improving Fintech,  by Mike Thomas,  Built -in, July 2021 - https://builtin.com/internet-things/iot-in-

fintech 

35 FUNDER Fintech ייל רוזנברג, מייסד ומנכ"ל "ניפנדו" על תעשיית הפינטק ראיון קצר עם א , Funder   -  2022אתר לניהול השקעות, ינואר  
https://www.funder.co.il/article/127753 

https://builtin.com/internet-things/iot-in-fintech
https://builtin.com/internet-things/iot-in-fintech
https://www.funder.co.il/article/127753
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 Futora36חברת  

ב הוקמה  הפינטק    2020  -פוטורה  מחלוצות  אחת  את  שמכרו  לאחר  ליבוביץ'  ואיל  סרי  אסף  ידי  על 
לחברת   טכנולוגיות  מודליטי  חדש  LPAהישראלית  כמיזם  שהחלה  פוטורה  במודליטי הגרמנית.  ני 

בחברה  שנרכשו  וידע  מטכנולוגיה  נהנית  שהיא  תוך  לחלוטין,  נפרד  אוף  לספין  פוצלה  טכנולוגיות 
. פוטורה הוקמה  Futora-הוותיקה. החברה נקראה בתחילת דרכה מודליטי מרקטפלייס ושמה שונה ל

הע האלפיון  אנשי  של  נחלתם  לרוב  שהוא  האישים,  ההשקעה  מוצרי  תחום  הפיכת  של  ליון,  כחזון 
לנגיש וזמין לכולם. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת לבנקים ומוסדות פיננסים לייצר מוצרי השקעה  
מותאמים אישית לכל לקוח ובאופן מידי, כך שלדוגמא לקוח של בנק קמעונאי קטן לא יאלץ להסתפק 

יוכל לתפור באופן אישי פקדון שישתת בין פקדון בריבית קבועה או משתנה, אלא  ף באופן  בבחירה 
חלקי בעליית מניית גוגל, אמזון, או כל נכס אחר שיבחר וזאת מבלי לסכן את הקרן. בבסיס המוצר 
גדולים   השקעות  ובנקי  קמעונאים  בנקים  של  משוכלל  שוק  וכולל  ידנית,  עבודה  שמייתר  אלגוריתם 

קי השקעות  בנ  10שסוחרים ביניהם על רכיבי הגידור של המוצרים הפיננסים. כיום מחוברים למערכת  
 גלובליים שמספקים את הנגזרים לבנקים הקמעונאים.  

ונוצרו   ובחו"ל  בארץ  בנקים  במספר  כפיילוט  הטמעה  בשלבי  נמצאת  החברה  של  הפלטפורמה 
באמצעותה מעל לאלף פיקדונות אישיים ללקוחות פרטיים, בסכומים של החל מאלפי דולרים בודדים 

 וח המוצר ובבניית מערך המכירות באירופה ובארה"ב.ללקוח אחד. הסכום שגויס יושקע בהמשך פית

 37Planckחברת  

על ידי אלעד צור, אמיר כהן ודיוויד שפירו, וזו החברה השנייה שמקימים יחד    2016-פלאנק הוקמה ב
 .2012-לסיילספורס ב BlueTail צור וכהן, אחרי שמכרו את

מלאכותית בינה  מבוססת  פלטפורמה  פיתחה  הביטוח    החברה  תעשיית  עבור  תובנות  המייצרת 
ממנו   ,מבצעת החברה איסוף של מידע פומבי על עסקים AI המסחרי. באמצעות טכנולוגיה מבוססת

הסיכון,   רמת  את  יותר  מדויקת  בצורה  להעריך  הביטוח  לחברות  המסייעות  תובנות  שואבת  היא 
 .לשפר תוצאות עסקיות  –להפחית עלויות ובסופו של יום 

עובד ומנותח כולל תמונות, סרטונים, רשומות ממשלתיות ומידע מרשתות חברתיות. לפי המידע המ
90-החברה, הפלטפורמה שלה מגיעה לרמת דיוק של מעל ל ועל כן מסוגלת להקטין את אחוזי  ,%ֿ   ,

ההפסד של חברות הביטוח שנובעות מטעויות אנוש במהלך מילוי שאלוני הצטרפות אינסופיים כנהוג 
 .כיום

ן של פלאנק מאפשר הגדרת שאלות מעמיקות שרלוונטיות לחברת הביטוח הספציפית ומייצר  הפתרו
  מה שמאפשר לתת תשובה מדויקת ומעודכנת על כל עסק.  ,את התשובה תוך חלקיק שנייה בזמן אמת

 הישראלית. Team8מליון דולר בהובלת זרוע הפינטק של קרן   16גייסה החברה סבב של  2020ביוני 

 ולות מבוססות טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל הטמעת יכ 

)על  600  -בישראל פועלות כ פי נתוני בנק ישראל(, אך על אף נתון זה השירותים של  -חברות פינטק 
עימם ארגונים אלו   רגולטוריים  זאת בשל מכשולים  הישראלי.  מוצע לציבור  ולא  חברות אלו כמעט 

 .י לעמוד במקומו במקום לצעוד קדימה נמרצותצריכים להתמודד וחסמים שגורמים למשק הישראל

שהחיל רגולציה חדשה והכרחית על   ,חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים נחקק   2016בשנת  
בנקאי, שירותי  -עולם השירותים הפיננסיים, וביניהם שירותי תשלום והעברת כספים, גופי אשראי חוץ

 
מיליון דולר,  6גייס   Futora סטארטאפ הפינטק 36 Israel Defense    https://www.israeldefense.co.il/node/52168 -  2021, אוקטובר  

37 About Planck, Start-Up Nation Finder - https://finder.startupnationcentral.org/company_page/planck-re 

https://www.israeldefense.co.il/node/52168
https://finder.startupnationcentral.org/company_page/planck-re
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להלוואות   דיגיטליות  פלטפורמות  מט"ח,  מטרת  -ביןהמרת  דיגיטליים.  במטבעות  ומסחר  חברתיות 
החקיקה הייתה עיצוב שוק פיננסי משוכלל ומפוקח, שיוכל להוות תחרות וחלופה למערכת הבנקאות 

 . 38המסורבלת

לצורך השלמת הרגולציה בתחום, נדרש תיקון לחוק צו איסור הלבנת הון ייעודי. צו זה מסדיר למעשה  
ם לשם מניעה וצמצום של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לרבות אופן זיהוי  את כל הכללים הנחוצי

דיווחים   והעברת  נאותות  בדיקות  עסקות,  ניטור  הלקוח",  את  "הכר  הליכי  ביצוע  לקוחות,  ואימות 
טרור ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  בחירות   .לרשות  מערכת  )נוכח  משילות  ובעיות  חקיקה  עיכובי 

ע הצו  המתין  ברץ  מתמשכת(,  רק  לתוקף  ונכנס  ממשלה  להקמת  אבסורד  2021ד  נוצר  כך  חוק    -. 
ההשפעה   תחרות.  ביצירת  ייעודו  להגשמת  המתין  שנים,  כמה  לפני  הושלמה  שחקיקתו  הפיקוח, 
הישירה אותה חווה הציבור הישראלי היא שמרבית הבנקים לא אפשרו לחברות הפינטק לפתוח או  

מ החברות  סדור.  באופן  בנק  חשבון  לפעול  לנהל  אפקטיבית  יכולת  ללא  האלה  בשנים  עצמן  צאו 
את  סגרו  פשוט  רבים  ויזמים  חברות  ולכן  וחדשניים,  מגוונים  פיננסיים  שירותים  לציבור  ולהציע 

הנפגע העיקרי מכך הוא הציבור בישראל. הצרכנים ממשיכים לקבל   .המיזמים שלהם או נדדו לחו"ל
ויקרים. מוגבלים  מיושנים,  פיננסיים  מאי  שירותים  קשות  ניזוק  המשק  הפוטנציאל  -בנוסף,  מימוש 

מוחות ופטנטים טכנולוגיים בורחים, פחות עובדים מועסקים ותקבולי המסים   -העצום של הפינטק  
 .39מצטמצמים

זה   '  43בעת הנוכחית מושק לראשונה  '. ענף הבנקאות  ONE ZEROשנה בנק חדש במדינת ישראל, 
תהלי האחרונות  בשנים  עובר  מאות  והפיננסים  העולם  ברחבי  קמו  במהלכו  גלובליים,  דיגיטציה  כי 

מרחוק בחשבון  הפעולות  רוב  את  לבצע  המאפשרים  ממערכות   .בנקים  סובלת  כיום  הבנקאות 
בחזון   בעצמך'.  זאת  'עשה  של  ובאתרים  באפליקציות  לשימוש  הלקוחות  את  ומעודדת  מיושנות, 

יק הקיימים,  מהבנקים  בשונה  הדיגיטלי,  הבנק  פרוהמייסדים,  'בנקאות  את  -דם  שתנהל  אקטיבית' 
הכסף של הלקוח באופן יעיל יותר. הטכנולוגיה המוצעת, מבוססת בינה מלאכותית, מאפשרת עוברת  
ואף מציעה דרכי התמודדות.   על קפיצות בתשלומים  על המינוס,  על העו"ש של הלקוחות, מדווחת 

הבנקאים 'הדיגיטליים' בבנק החדש    לקוחות,   20בנוסף, בעוד בנקאי בבנקאות פרטית יכול לשרת עד  
חיסכון  על  מבוסס  החדש  הבנק  של  העסקי  המודל  כאמור  לקוחות.  ומאות  עשרות  לשרת  יוכלו 

 40בעלויות מהיתרונות הטכנולוגיים, אשר יגולמו בעלויות נמוכות עבור הלקוחות. 

 
 הטמעת יכולות מבוססות טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל 

)על  600  -בישראל פועלות כ נתוני בנק ישראל(, אך על אף נתון זה השירותים של  פי  -חברות פינטק 
עימם ארגונים אלו   רגולטוריים  זאת בשל מכשולים  הישראלי.  מוצע לציבור  ולא  חברות אלו כמעט 

 .צריכים להתמודד וחסמים שגורמים למשק הישראלי לעמוד במקומו במקום לצעוד קדימה נמרצות

שהחיל רגולציה חדשה והכרחית על   ,ים מוסדריםחוק הפיקוח על שירותים פיננסי נחקק   2016בשנת  
בנקאי, שירותי  -עולם השירותים הפיננסיים, וביניהם שירותי תשלום והעברת כספים, גופי אשראי חוץ

בין להלוואות  דיגיטליות  פלטפורמות  מט"ח,  מטרת  -המרת  דיגיטליים.  במטבעות  ומסחר  חברתיות 

 
,  ספטמבר The Marker  -  2021כך יעלה הפינטק לקדמת הבמה של תעשיית ההיי-טק בישראל, מאת יואל צפריר,  38
https://www.themarker.com/labels/financial-technology/1.10242918   

מאת רון צרפתי, והציבור מפסיד,  -הממשלה חוסמת את חברות הפינטק  39 TheMarker   -  2020, אוקטובר 
https://www.themarker.com/opinion/1.9210226?lts=1643664791251 

ראשי הבנק הדיגיטלי: "לתפעל חשבון יעלה שליש לעומת לאומי והפועלים", מאת את י אפללו, גלובס, ינואר  2022 -   40
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001397093 
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, שיוכל להוות תחרות וחלופה למערכת הבנקאות החקיקה הייתה עיצוב שוק פיננסי משוכלל ומפוקח
 . 41המסורבלת

לצורך השלמת הרגולציה בתחום, נדרש תיקון לחוק צו איסור הלבנת הון ייעודי. צו זה מסדיר למעשה  
ם לשם מניעה וצמצום של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, לרבות אופן זיהוי  את כל הכללים הנחוצי

דיווחים   והעברת  נאותות  בדיקות  עסקות,  ניטור  הלקוח",  את  "הכר  הליכי  ביצוע  לקוחות,  ואימות 
טרור ומימון  הון  הלבנת  לאיסור  בחירות   .לרשות  מערכת  )נוכח  משילות  ובעיות  חקיקה  עיכובי 

ע הצו  המתין  ברץ  מתמשכת(,  רק  לתוקף  ונכנס  ממשלה  להקמת  אבסורד  2021ד  נוצר  כך  חוק    -. 
ההשפעה   תחרות.  ביצירת  ייעודו  להגשמת  המתין  שנים,  כמה  לפני  הושלמה  שחקיקתו  הפיקוח, 
הישירה אותה חווה הציבור הישראלי היא שמרבית הבנקים לא אפשרו לחברות הפינטק לפתוח או  

מ החברות  סדור.  באופן  בנק  חשבון  לפעול  לנהל  אפקטיבית  יכולת  ללא  האלה  בשנים  עצמן  צאו 
את  סגרו  פשוט  רבים  ויזמים  חברות  ולכן  וחדשניים,  מגוונים  פיננסיים  שירותים  לציבור  ולהציע 

הנפגע העיקרי מכך הוא הציבור בישראל. הצרכנים ממשיכים לקבל   .המיזמים שלהם או נדדו לחו"ל
ויקרים. מוגבלים  מיושנים,  פיננסיים  מאי  שירותים  קשות  ניזוק  המשק  הפוטנציאל  -בנוסף,  מימוש 

מוחות ופטנטים טכנולוגיים בורחים, פחות עובדים מועסקים ותקבולי המסים   -העצום של הפינטק  
 .42מצטמצמים

זה   '  43בעת הנוכחית מושק לראשונה  '. ענף הבנקאות  ONE ZEROשנה בנק חדש במדינת ישראל, 
תהלי האחרונות  בשנים  עובר  מאות  והפיננסים  העולם  ברחבי  קמו  במהלכו  גלובליים,  דיגיטציה  כי 

מרחוק בחשבון  הפעולות  רוב  את  לבצע  המאפשרים  ממערכות   .בנקים  סובלת  כיום  הבנקאות 
בחזון   בעצמך'.  זאת  'עשה  של  ובאתרים  באפליקציות  לשימוש  הלקוחות  את  ומעודדת  מיושנות, 

יק הקיימים,  מהבנקים  בשונה  הדיגיטלי,  הבנק  פרוהמייסדים,  'בנקאות  את  -דם  שתנהל  אקטיבית' 
הכסף של הלקוח באופן יעיל יותר. הטכנולוגיה המוצעת, מבוססת בינה מלאכותית, מאפשרת עוברת  
ואף מציעה דרכי התמודדות.   על קפיצות בתשלומים  על המינוס,  על העו"ש של הלקוחות, מדווחת 

הבנקאים 'הדיגיטליים' בבנק החדש    לקוחות,   20בנוסף, בעוד בנקאי בבנקאות פרטית יכול לשרת עד  
חיסכון  על  מבוסס  החדש  הבנק  של  העסקי  המודל  כאמור  לקוחות.  ומאות  עשרות  לשרת  יוכלו 

 43בעלויות מהיתרונות הטכנולוגיים, אשר יגולמו בעלויות נמוכות עבור הלקוחות. 
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 רקע 

ך בעיקר לבנקים, להם היה את החזקה על כספם של הלקוחות הפרטיים  עולם הפיננסים הישן היה שיי
-והעסקיים ברוב ערוציהם השונים. כניסתם של ענקיות הטכנולוגיה לעולם הפיננסים החלה בשנת ה

את    2012 גוגל  רכישת  הטלפון txvia44עם  באמצעות  תשלום  שירות  של 45,  כניסתן  את  שסימנה   ,
 המתחרות הגדולות האחרות.

(: אמזון, אפל, מטא Big High-Tech, Big Fourחלק זה יתמקד בארבעת הענקיות האמריקאיות )גם:  
פירוט )  Alibaba  -ו  Tencentפייסבוק( ואלפאבית )גוגל(, בעוד נציין גם את הענקיות הייחודיות לסין,  )

 (. של פרק זה  2רחב יותר על סין בחלק 

ענקיות הטכנולוגיה מעצבות ומשנות את עולם הפינטק באופן תדיר. הן מפתחות שירותים שיחליפו  
ומקי בתחום  סטרטאפ  חברות  רוכשות  בנק,  הנה  שירותי  שונים.  מסוגים  רבים  פעולה  שיתופי  ימות 

 כמה דוגמאות מהזמן האחרון: 

• Alphabet  -    את שיפרה  את    Google Payגוגל  את   -  GooglePlexוהשיקה  נייד.  בנק  חשבון 
באוקטובר האחרון אך ההשפעה שיצרה הייתה עצומה, בעיקר בשל    46הפרויקט הזה היא ביטלה

. גוגל שיתפה  47ומילניאלים   Zשל הבנקים לשותפויות בפרויקט, והעניין הגובר של דור  העניין הרב  
שיר  Wise-ו  Western Unionעם    48פעולה  להציע  בהודו  כדי  בינלאומיים  כספים  העברת  ותי 

מיליארד דולר מייצג הזדמנות הכנסה משמעותית עבור גוגל אך    470וסינגפור. שוק ההעברות של  
 גם מהווה תחליף להעברות בנקאיות.

• Meta  -    השיקהP2P49    לעמית עמית  מז  -)הלוואות  להעברת  המונים(  באמצעות הלוואת  ומנים 
בשווקים   דיגיטליים  בתשלומים  שלה  השוק  נתח  את  להגדיל  בכדי  והודו  בברזיל  וואטסאפ 

והאינסטגרם כדי להרחיב את באפליקציית הפייס  50המתעוררים. היא השיקה את ה"חנויות"  בוק 
שלה,   המחודש  הקריפטו  פרויקט  גם  שלה.  האלקטרוני  המסחר  לא Diem51היצע  עוד  שאמנם   ,

ינטק  הושק אך צפוי לשנות את שוק מטבעות הקריפטו, הוא חלק מניסיונותיה להשפיע בעולם הפ
 ולגרוף רווחים.

• Apple  -    השיקה מנוי דמויAmazon Prime    בשםApple One52   המאגד את כל הציוד הדיגיטלי
של אפל מחומרה לשירותי תוכנה. היא הציגה גם את  של שירותיה. ההשקה מסמנת את המעבר  

Apple Family Card53   דוגמה אחת.  באפליקציה  משותפים  כספים  לנהל  למשפחות  לעזור  כדי 
היא רכישת   ניידים    Mobeewave54נוספת  כדי להפוך את מכשירי האייפון שלה למסופי תשלום 

 ללא מגע. 
• Amazon  -   עם    55שיתפה פעולהMarcus by Goldman Sachs    כדי להרחיב את הצעות ההלוואות

שבהודו, המציעה    Perpuleאת חברת הפינטק    56שלה למוכרי אמזון בארצות הברית. אמזון רכשה 

 
44 Google Buys TxVia, Banks On Better Payment Technology (And 100M Customers) For Google Wallet 
45 Google Acquires TxVia To Fuel Google Wallet Ambitions 
46 Google Plex: The Mobile Banking App Every Bank Wants 
47 Revolut banking app lets teens in UK and Europe use Apple Pay 
48 Google Pay launches international money transfers with Wise and Western Union 
49 Facebook's P2P payments heightens competition in mobile-driven service area 
50 Facebook Marketplace: Buy and Sell Items Locally or Shipped 
51 Diem Association: Home Page 
52 Apple One 
53 Apple Card - Family  
54 Apple Buys Startup to Turn iPhones Into Payment Terminals 
55 Amazon, Goldman unveil small business credit lines up to $1 million 

56 Amazon acquires Indian retail startup Perpule   

https://techcrunch.com/2012/04/02/google-buys-txvia-banking-on-better-payment-tech-and-100m-customers-for-google-wallet/
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https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2020/11/30/google-plex-the-mobile-banking-app-every-bank-wants/?sh=797245095f97
https://www.theguardian.com/business/2021/nov/20/revolut-banking-teens-apple-pay-iphone-junior
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https://www.retaildive.com/ex/mobilecommercedaily/facebooks-p2p-payments-add-on-opens-door-to-promotion-loyalty-play
https://www.facebook.com/marketplace
https://www.diem.com/en-us/
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https://techcrunch.com/2021/03/30/amazon-acquires-indian-retail-startup-perpule/
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ו-צ'ק תורים  ניהול  עצמי,  הרכישה  אאוט  מקוונות.  לא  קמעונאיות  לחנויות  תשלומים  שירותי 
 תואמת את האסטרטגיה של אמזון לצבור נתח שוק במרחב התשלומים הדיגיטלי הגדל בהודו. 

הבנקים   תחילה  אם  לשוק.  טק  הביג  כניסת  עם  משמעותית  תפנית  קיבל  בעולם  הפיננסים  תחום 
מעויות שלהם ומנסות להפיק מהן את המיטב,  התנגדו לשינויים האלו, היום הבנקים מבינים את המש 

פעולה  שיתופי  ענקיות    58וניצול  57באמצעות  עם  ישירה  תחרות  קיום  טק,  הביג  של  הפלטפורמות 
 הטכנולוגיה במוצרים מסוימים והמצאת הבנקים מחדש:

רותים  נוכחות ענקיות הטכנולוגיה אינן משמעותית בישראל לעומת העולם. בישראל רוב השי  -ישראל 
מוצרים   בדמות  חלופות  יש  הבנקאיים  לחלק מהשירותים  ע"י הבנקים.  וניתנים  מנוהלים  הפיננסיים 

נכון לזמן כתיבת שורות אלו, זוהי למעשה    -נפרדים בשוק, לדוגמה תשלום באמצעות ארנק דיגיטלי  
משפיעות   עליהן  בישראל  היחידות  הטכנולוגיות  היא   GAFAבין  לכך  הסיבה  משמעותי.    באופן 

הבנקים   בקרוב  הישראלית.  הכלכלה  על  להשפיע  כזו  כל חדשנות  על  הישראלית שמקשה  הרגולציה 
יהיו מחויבים לאפשר ייצוא נתוני בנק לחברות צד ג' )באישור המשתמש(, דבר שככל הנראה יאפשר 

 את כניסת הביג טק ולחברות סטרטאפ אחרות לתחום ולהרחיב את הנגיעה שלהם בשוק הישראלי.
ענקיות הטכנולוגיה ביבשת אמריקה בעלות נוכחות איתנה. כמעט כל שירות שהבנק מציע,    -  בארה" 

ענקיות הטכנולוגיה נוגעות בו בצורה כזו או אחרת. עד לאחרונה הרגולציה בארה"ב הייתה מתירנית 
יותר. היא חייבה את הבנקים לאפשר לחברות צד ג' גישה למידע בנקאי על לקוח שמעוניין בכך. כך  
נוצרו שירותים חדשים לניהול משק בית, ניהול עסק ותשלומי מיסים באמצעות אפליקציות צד ג'. את  
טק   הביג  על  הרגולציה  היום  ואילו  שנים  מספר  לפני  הרגולציה  התירה  הבנקאיים  הנתונים  ייצוא 

אנליטיקה קיימברידג'  כגון  האחרונים  האירועים  לאור  זאת  התחומים,  בכל  זעם    59מתהדקת  שעוררו 
 בעולם על ענקיות הטכנולוגיה ועל חוזקן ההולך וגובר בתחומים רבים.

היא    -אירופה   מביניהן  השולטת  כאשר  תחום  בכל  כמעט  נוגעות  הטכנולוגיה  ענקיות  באירופה  גם 
מגוונים  שירותים  שמציעה  כרטיסי   60אמזון  חסכונות  ביטוחים,  תשלומים,  שירותי  הפיננסי:  בתחום 

הרגולציה מראש.  טעונים  וכרטיסים  ענק  61אשראי  כלפי  קשוחה  יותר  הטכנולוגיה. באירופה  יות 
האיחוד   היטב.  מבוקר  אך  איטי  בקצב  מתקדם  הפיננסי  בתחום  אירופה  של  הטכנולוגיה  התקדמות 

ב ואיפשר  הקדמה  חשיבות  את  מבין  עם    201862-האירופי  הבנקים  של  המידע  שיתוף  את  הוא  גם 
 שירותי צד ג'. האיחוד מבקר את ההתקדמות בזכוכית מגדלת כדי למנוע פגיעה בפרטיות האזרחים.

שב   -סין   חברות    Big Techנחשבות    GAFA-עוד  חמש  שונה.  התמונה  בסין  המערבי,  העולם  של 
הן   בסין  הגדולות  ידועה  Tencent-ו  Huawei, JD.com, China Mobile, Alibabaהתוכנה  עליבאבא   .

כ"אמזון של סין" בגלל פלטפורמות המכירה המקוונות הפופולריות שלה, בעוד טנסנט ידועה במשחקי  
שלה   שלה,  הנייד  הבולטת  וההודעות  החברתית  המדיה  דואגת WeChatובאפליקציית  סין  . ממשלת 

להגביל את חברות הטכנולוגיה שלה באמצעים רגולטוריים בשל מאגר הידע הגדול שלה על האזרחים 
  והאפשרות לכך שהמידע הזה יימסר למדינות מתחרות.
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https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/05/big-tech-fintech-and-financial-regulation-crisanto-ehrentraud.htm
https://www.bis.org/publ/bisbull45.pdf
https://www.wired.co.uk/article/open-banking-cma-psd2-explained
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 היישומים המובילים של ענקיות הטכנולוגיה 

 צעות הטלפון תשלום באמ 
Apple Pay  -    מאפשר מזון  השירות  ורשתות  עסק  בתי  מסעדות,  בחנויות,  לשלם  אייפון  למשתמשי 

הנייד המכשיר  ס  -  63באמצעות  קוד  הדבר  בלי  מיותר.  רגע  לבזבז  ובלי  הארנק  את  להוציא  בלי  ודי, 
היחיד שצריך הוא לקרב את האייפון או את השעון של אפל לקופה. אפל עושה הכל כדי לשמור על  
פרטי האשראי מוצפנים ומאובטחים, וגם אם קרה שהטלפון אבד או נגנב, ניתן לנעול אותו לשימוש  

אשראי( ע"י מילוי פרטי חשבון אפל. בנוסף המערכת של אפל בו )כולל כל פרטי הולחסום את המידע  
הקנייה   שימושי  את  מפלחת  ובכך  קטגוריה  מחיר  זמן  מקום  פי  על  שבוצעה  קנייה  כל  ממיינת  פיי 
בצורה המירבית ביותר בשל כך, אפל פיי היא המתקדמת ביותר בתחום, בעיקר בשל חווית המשתמש  

כל חברות האשראי והבנקים עובדות עם הממשק וכן  חות.  המעולה שהיא מייצרת ושביעות רצון הלקו
  .iOSניתן להשתמש בממשק רק לבעלי מערכת  -שיתוף פעולה נותן הטבות למשתמשים. החיסרון

Facebook Pay  -   מטרתה להפוך עסקאות לזולות יותר תוך הגנה ואבטחת מידע התשלום. פייסבוק פיי
לום כדי לבצע רכישות באפליקציות, במקום להזין את  מאפשר למשתמשים להזין פעם אחת פרטי תש

הפרטים כל פעם מחדש. משתמשים יכולים להפעיל את השירות באפליקציה אחת של החברה, בחלקן 
או בכולן, עמוד ההגדרות של פייסבוק פיי מאפשר לצפות בהיסטוריית התשלומים, לנהל את אמצעי 

כות מעקב יכולות לזהות ניסיונות הונאה ולהזהיר  , בנוסף ישנן מערהתשלום ולעדכן הגדרות שונות
)זיהוי   יכולים להוסיף קוד, או להשתמש בנתונים הביומטריים שלהם  משתמשים מפניהם. הלקוחות 

 שלבי.-מגע וזיהוי פנים(, כדי להבטיח את התשלומים שלהם באמצעות אימות נוסף, דו
בעיקר להרחבת התשלומים הישירים    ( הוא מטבע המשמש היוםDiemהמטבע הדיגיטלי של פייסבוק )

בין משתמשים ובין משתמשים לעסקים. כיום ניתן לשלוח כסף באמצעות פייסבוק, מסנג'ר או במרקט  
פלייס עם פייסבוק פיי, כך החברה מגדילה הכנסותיה ממודעות. בנוסף ישנו שיתוף פעולה עם פייפל  

 שכן כל מערכת הסליקה מגיעה דרכה.
 עולה עם פייפל שכן כל מערכת הסליקה מגיעה דרכה.בנוסף ישנו שיתוף פ

Google Pay  -    .משמשת ארנק דיגיטלי    64גוגל פיי בדומה לקודמיו גם הוא מערכת להעברת תשלומים
לכל דבר ומתבססת על מערכת האנדרואיד, בניגוד לאפל פיי בה אפשר לשמור נכסים דיגיטליים כמו 

תווי  טיסה,  ולהופעות  כרטיס  להצגות  וכרטיסים  שוברים  של    .קנייה,  העוצמה  את  מנצלת  פיי  גוגל 
במידת האפשר, במכשירים   65סורק הקשתית מערכות אימות ביומטריות דוגמת קורא טביעות האצבע ו

ללא סורקים ביומטריים המערכת מופעלת באמצעות הזנת סיסמה. כאשר המשתמש מבצע תשלום,  
ון וירטואלי המספק מידע בסיסי על חשבון המשתמש, זאת במקום לשלוח גוגל פיי שולחת מספר חשב

זו מאפשרת  גישה  עם התשלום.  יחד  של המשתמש  המקוריים  כרטיס האשראי  או  החיוב  פרטי  את 
הלקוח של  התשלום  נתוני  אודות  מידע  על  יתרוןלשמור  היא  -.  השירות.  על  עמלה  גובה  לא  גוגל 

ממנוע החיפוש שלה ומשאר השירותים החינמיים שלה, מידע מרוויחה מהשירות מה שהיא מרוויחה  
 על המשתמשים שלה. 

WeChat Pay  -   החיים רבים מתחומי  לנהל  המאפשרת למשתמש  ניידים  למכשירים  היא אפליקציה 
ל מסרונים  כיישום  החלה  היא  חכמים  שלו.  תמונות,להעברת  טלפונים  מיידים    וידאו   קטעי   מסרים 

ה אפשרות לתשלומים דרך הנייד. ולימים התרחבה כמעט לכל תחום, כולל  וקול, מאוחר יותר הוסיפ
יומן,  ודירוג השירות בסיום הארוחה או טיפול, העברת כסף לחבר,  לרופא, או מסעדה,  הזמנת תור 
אנשי קשר, ניווט, מזג אוויר וכיוצא בזה. גם בעלי עסקים ועובדיהם משתמשים לנהל את העסק ואת  

ברות הטכנולוגיה הסיניות עליבאבא וטנסנט, השולטות בתחום, בנו מסלול ח.  WeChatהשירות דרך  
הכסף  את  להשקיע  גם  אלא  תשלומים,  ולקבל  לשלם  רק  לא  ללקוחות  המאפשר  בנקים  עוקף 
לקבל  יכולים  גם  הם  לכסף,  זקוקים  המשתמשים  אם  ואטרקטיביים.  גמישים  פיננסים  במסלולים 

 
 לקראת אפל פיי: חברות האשראי יתנו הטבות למשלמים עם הסלולרי  63
 בישראל Google Pay גוגל עושה צעד חשוב בדרך להשקת 64
ויקיפדיה   –זיהוי קשתית  65  

https://www.ynet.co.il/economy/article/By2ncBOw00
https://www.geektime.co.il/google-pay-signs-first-contract-in-israel/
https://www.geektime.co.il/google-pay-signs-first-contract-in-israel/
https://www.geektime.co.il/google-pay-signs-first-contract-in-israel/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99_%D7%A7%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA
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סינים מחזיקים את הכסף הפנוי שלהם ביתרה באפליקציה  אשראי במהירות מבלי לדרוך בסניף בנק. ה
ביתרה  נמצא  שהכסף  העובדה  הבנק.  לחשבון  ושוב  הלוך  אותו  להניע  מבלי  משם,  אותו  ומנהלים 
מעודדת ברמה הפסיכולוגית את הלקוחות להשתמש בה לתשלום במקום בכרטיס אשראי או מזומן.  

לות "סרק" למיניהן על הפקדה או משיכת כסף גם ברמה הפיננסית זה מאפשר לנהל את הכסף בלי עמ
 מחשבון הבנק לאפליקציה. 

 
  חלופה להלוואות 

וף אמריקה הרחיבה את תוכנית ההלוואות לבעלי עסקים.  עם בנק א  66אמאזון בשיתוף פעולה  -  אמזון 
נקרא   אמאזון    Sourcesהשירות  של  חנות  לפתוח  מנת  על  הלוואה  לקבל  עסקים  לבעלי  ומאפשר 

דולר ועד    1000ולרכוש מלאי, תוך הקטנת הסיכון מצידה של אמאזון. ההלוואות נעשות בטווח שבין  
ת שנתקלות בקשיים לגייס את הסכומים הדרושים  דולר עם תנאי החזר של עד שנה לחברו  750,000

 על מנת להעביר את חנויותיהם לאמאזון.
שיתוף    80מעל    -גוגל   שנעשה  לאחר  פיי  גוגל  של  האפליקציה  את  הורידו  בהודו  מיליון משתמשים 

. מטרת שיתוף הפעולה היא שגוגל תעניק הלוואות דרך  67פעולה עם ארבעת הבנקים המרכזיים בהודו 
יופקד ישירות   האינטרנט למשתמשי האפליקציה כדי שיוכלו לקחת הלוואה מותאמת אישית והכסף 

הלוואות ניתנות למיליוני אנשים על מנת לספק הלוואות הכי קטנות אפילו  לחשבון הבנק שלהם. ה
 על מנת לעלות באוטובוס, ארוחת ערב וכד'. 

WeChat  -   בנוסף לחברות המתחרות וויצ'ט מעניק כיום הלוואה בין הקטנה ביותר לגדולה ביותר עם
. בנוסף ישנה אפשרות להשאיר זו על מנת ללכת לסרט בערב או לעלות על אוטובוס כפי שצורף לעיל

ריבית בניגוד לחברות אחרות כך שכיום ישנם    3%כסף באפליקציה עצמה ובנוסף לקבל תשואה של  
משתמשים רבים שמעדיפים במקום לקבל משכורת בבנק מוסדי מעדיפים לקבל כסף ישירות לוויצ'ט. 

תשל  בכמה  ההלוואה  את  ולפרוע  סרבולים  בלי  ההלוואה  את  לקחת  על האפשרות  מקלת  ומים 
יותר. למעשה,   ונגיש  היא בעלת היישום המתקדם ביותר   WeChatהמשתמש והופכת לשירות מהיר 

 בתחום. 
 העברת כספים בין מדינות 

aykeyP68  -  ומחבר קיי  פיי  של  בפלטפורמה  משתמש  לאומי  )שנפתחת   בנק  ייעודית  מקלדת  לה 
בזמן שיחה טקסטואלית מבלי לעבור לאפליקציה.   ניתן לשלוח כסף לאנשי קשר  אוטומטית שדרכה 

 כלומר הכל דרך וואטסאפ ובכך זה מקל על העברות כספים בין אנשים ברחבי העולם
Neema  -  דיגיטלי ארנק  שירותי  במתן  ומתמחה  גלובליים  פיננסיים  שירותים  והעברות  המעניקה  ים 

, למעשה אלו אוכלוסיות שאינן מקבלות מענה מספק Under Served-כספים לאוכלוסיות המוגדרות כ
במערכת הפיננסית )מהגרים לדוג'(. השירותים הפיננסיים של נימה משמשים כיום עבור לקוחותיהם  

משתמש ובעולם.  בארץ  כספים  ולהעביר  תשלומים  לבצע  ניתן  דרכו  בנק  לחשבון  נימה כתחליף  י 
כגון   הכספים  לניהול  הנדרשות  הפעולות  לבצע את כלל  ניתן  וממנו  הדיגיטלי  בארנק  כסף  מפקידים 
בין כלל  ואף העברת כספים  כרטיס אשראי(  )לדוגמת  הוספת אמצעי תשלום  העברת כספים לחו"ל, 

 % מהאפליקציה.  20-רכשה כ 69סקונטמשתמשי נימה, כל זאת עבור דמי שימוש נמוכים. בנק די
PayPal70  -    מפלטפורמות העברת התשלומים המקוונות הגדולות בעולם, ומשרתת יותר מהיא אחת-

ב  200 התשלומים    25-מדינות  ואופן  הרחב  התכונות  ומגוון  שלה  הארוכה  ההיסטוריה  מטבעות. 
וניתן    eBayטחים, מעניקים לה יתרון על פני מתחרים. ניתן להעביר כסף במהירות בחשבונות  המאוב

לבצע רכישות מקוונות דרך אמאזון עם הגנה חזקה הן למוכרים והן לקונים תוך שמירה על בטיחות  
פייפל מבצעת את העברת התשלומים ברמת אבטחת מידע הגבוהה ביותר, וכן פותרת מחלוקת    הכסף.
 וד הכסף וקבלת המוצר בין מוכר לקונה מה שהופך אותה למתקדמת בתחום. בייע

 

 
 מצאה שותף: אמזון ובנק אוף אמריקה יציעו הלוואות לבעלי עסקים  66
בעולם -גוגל משיקה אפליקציית הלוואות בהודו   67   
68 PayKey  -  העברת כספים דרך הוואטסאפ 
לקהל שמתקשה לפתוח חשבון בנק   -דיסקונט ישקיע באפליקציה להעברת כספים  69  
 PayPal הצטרפו לארנק הדיגיטלי של 70

https://www.bizportal.co.il/general/news/article/734564
https://www.themarker.com/wallstreet/1.6428566
https://www.hon.co.il/paykey-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4/
https://www.hon.co.il/paykey-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4/
https://www.hon.co.il/paykey-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4/
https://www.ynet.co.il/economy/article/Hky2PxnKL
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/personal
https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/personal
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 אינטרפייס )חלון ראווה(  .1
•  ( ע"י    -(  Siriאפל  מופעלת  אישית  סירי  עוזרת  מסוג  אוניברסלית  מלאכותית  בינה  מערכת 

מכשירי   עבור  שערי  ,iOSוירטואלית  לגבי  תחזיות  מובנית  בצורה  יום  באותו  לך  תיתן  המערכת 
לגבי מניו וסרטונים  כתבות  בנוסף  לך  תשלח  לגביהם,  שהתעניינת  שערים  לגבי  והתראות  ת 

השקעות שיעניינו אותך, ותתזכר לגבי תשלומים שעליך לעשות. )הפקדות קבועות/ ללכת לדואר 
בשפה   שדובר  כיום  המתחרים  בין  היחיד  האינטרפייס  סירי  וכו'(. למעשה  כלשהו  תשלום  לבצע 

 העברית.
שפותחה ע"י אמאזון מסייעת למשתמשים ע"י אמירת  וירטואלית    71סייעת   -(  exaAlאמאזון )  .א

והאנדרואיד שצריכים ללחוץ    iOS-בלבד. בניגוד למערכות ההפעלה שנמצאות במערכת ההמשפט  
בלבד  קולם  בעזרת  דרכה  לשלם  יכולים  באלקסה  המשתמשים  מענה  לקבל  מנת  על  כפתור  על 

מ עסק.700במעל  ובתי  "מתי   ארגונים  לשאול  או  תזכורת  לקבל  יכולים  המשתמשים  כן  כמו 
מו כן אלקסה תבדוק שימוש בין חשבונות עבר לחשבונות אמורים לשלם" ולקבל את התשובה, כ

אלקסה בעלת קיימים ותעדכן אם בוצע חריגה )לדוג' נזילה משהו שיכול להיות מאוד משמעותי(.  
בין   התנהלות  של  בזיהוי מגמות  וכן  עסקים  בין  ושירות  באופן תמיכה  ביותר  המתקדם  היישום 

 חשבונות.
• Google Assistant -   וירטואלית אישית  עוזרת  מסוג  אוניברסלית  מלאכותית  בינה  מערכת 

גוגל   ידי  על  ומתזכרת   G.Aשפותחה  עוזרת בתשלומי חשבונות  לעיל  שצירפנו  לסייעות  בדומה 
מקורות   לראות  ניתן  וכן  היישום  דרך  חפצים  זיהוי  במערכת  ישנה  בנוסף  לשימוש,  מועדים 

צר מספקים שונים ובניית רשימת קניות ע"י גוגל הום. בימים אלו גוגל  השוואה לגבי מחיר המו
 פיתוח בשפה העברית.על  72עובדת

לגרוף  מנת  על  פינטק  בחברות  כספם  האשראי משקיעים את  וחברות  כי הבנקים  היום  לראות  ניתן 
הקיימת.   מההתפתחות  חלק  ולהיות  מידע  הפיננסיים  מהם  השירותים  מהותית נוף  . 73משתנה 

ידי   על  שנוצרו  והאתגרים  ההזדמנויות  את  להכיל  כדי  שינוי  לעבור  צריכים  היום  של  הארגונים 
הלקוחות שמתפתחים. חלק מהשינוי הוא שינוי חשיבה. מוסדות פיננסיים  ולוגיות חדשות וצרכי  טכנ

השירותים   מאספקת  נפרד  בלתי  חלק  ותישאר  הפכה  שהטכנולוגיה  העובדה  את  לקבל  צריכים 
 הפיננסיים. בהתאם מוסדות פיננסיים הופכים יותר ויותר לחברות טכנולוגיה.

התפעוליי והמודלים  המשמעות  התרבויות  הזו.  החדשה  למציאות  להסתגל  חייבים  ארגונים  של  ם 
וגיוס   משיכת  לקוחות,  למעורבות  חדשות  גישות  לרווחיות,  חדשים  מסלולים  אימוץ  להיות  עשויה 

בעוד   ועוד.  חדש  מסוג  ענקיות  עובדים  עם  חזקות  שותפויות  פיתוח  זמן,  ידרשו  הללו  שהשינויים 
  ן שיפתח הזדמנויות לצמיחה ושינויים גדולים יותר בעתיד.טכנולוגיה הוא צעד חיובי בכיוון הנכו

יכול ללכת לשני כיוונים שונים האחד מהשני.   התחום,  2028התחזית היא שעד  לאור ההתפתחויות,  
הפינטק מציע   הכיוון הראשון הוא אימוץ רחב. הפינטק כיום הוא בין הענפים הצומחים ביותר בעולם.

דיגיטלי שונים  פתרונות  פיננסיים  לצרכים  חכמים  ניהול   -ים  דרך  המשפחתי,  התקציב  בניהול  החל 
פתח   הקורונה  משבר  חברתיות.  הלוואות  ומתן  מקוונת  כספים  העברת  ועד  ההון,  בשוק  השקעות 

ועוד.   גודל שוק  הזדמנויות עסקיות רבות בפלטפורמות ההלוואות, משכנתאות, שירותי ביטוח חיים 
. עתיד הפינטק נועד להתחרות 202574מיליארד דולר עד שנת    305י להגיע ל־אפליקציות הפינטק צפו 

עותיהם  בשיטות פיננסיות מסורתיות באספקת שירותים פיננסיים. הבנקים יצטרכו להאיץ את השק
אפים של פינטק לאחר סיום משבר הקורונה נראים טוב עוד יותר במיוחד -בפינטק. הסיכויים לסטארט

 עבור אלו המחפשים בנקים כלקוחות.

 
 אלקסה,תשלמי לי חשבון חשמל  71
 גוגל אסיסטנט בעברית  72
73 Tech giants in financial services - KPMG Global 
2021טכנולוגיות הפינטק שיפרצו בשנת   74  | Israel Defense 

https://voicey.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C/
https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/bkj933wby
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/02/tech-giants-in-financial-services-fs.html
https://www.israeldefense.co.il/node/45871
https://www.israeldefense.co.il/node/45871
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פעילות חברות הפינטק על ידי הוספת חסמים רגולטוריים ואי שיתוף    75האפשרות השנייה היא מיגור
הבנקים  של  שלצור.  76פעולה  היא  כיום  הפינטק  חברות  ניצבות  בהן  הבעיות  בזירה  אחת  פעילותן  ך 

הפיננסית עליהן להיות בעלות חשבון בנק. הבנקים מסרבים לפתוח חשבונות בטענה כי אינן עומדות 
בקריטריונים הנדרשים, ולחלופין מעמידים בפניהן דרישות שחלקן בלתי ישימות וכך תוקעים מקלות  

עסקית מולן תחשוף    בגלגליהם. הבנקים מתייחסים לחברות הפינטק בחשדנות, וחוששים כי פעילות
  אותם לסיכוני ציות, סיכונים משפטיים, סיכוני מוניטין ועוד.

הנבחרים  2020ביוני   בבית  הציגו  בוושינגטון  שונות  מחוקקים  חוק  הצעות  בראש    חמש  המכוונות 
, פייסבוק וגוגל ונועדו לפצל אותן לחברות קטנות יותר או לאלץ אותן להיפרד  ובראשונה לאמזון, אפל

יגדירו מחדש את התקצוב   פוגעת בתחרות. הצעות החוק  והפעלתם  ומוצרים שאחזקתם  משירותים 
מכונה   החוק  עליהן. אחת מהצעות  לפקח  רגולטורים   Ending Platform Monopoliesוהיכולות של 

Actמיליון משתמשים פעילים חודשיים    50שמפעילה פלטפורמה מקוונת עם    , היא תאסור על חברה
מיליארד דולר, להשתמש באותה פלטפורמה למכירה או אספקה    600-בארה"ב ושווי שוק של מעל ל

אם יאושרו הצעות החוק, יהיה   של מוצרים או שירותים או למכור מוצרים כתנאי לגישה לפלטפורמה.
חוקי ההגבלים העסקיים בארה"ב מזה דורות. הוא ישנה את האופן שבו  זה השינוי המשמעותי ביותר ב

 פועל עולם הטכנולוגיה, ישפיע על החיים של כולנו ויעצב מחדש את האינטרנט. 

 
 ענקיות הטכנולוגיה הסיניות 

 
 .-Alibabaו   WeChat-חלק זה יתמקד בענקיות הטכנולוגיה בתחום הפינטק בסין 

 
ם הפינטק במהלך העשורים האחרונים. מאחת המדינות העניות ביותר  סין עברה שינוי מדהים בתחו

בעולם.  בגודלה  השנייה  הכלכלה  מעצמת  כיום  שהיא  ומתועשת,  משגשגת  למדינה  הפכה  באסיה 
המערכת  את  לשפר  סייעה  פינטק  סין,  אוכלוסיית  על  משמעויות  השפעות  היו  הללו  לשינויים 

במדינה. העוני  את  ולהפחית  סין  של  אנשים    הפיננסית  למיליוני  עזר  פיננסית  בטכנולוגיה  השימוש 
עזרה   הטכנולוגיה  כפריים  באזורים  קבועה.  הכנסה  ליצור  הביניים  ממעמד  מעוטות  ממשפחות 
מבוססי   והפינטק  האינטרנט  התקדמות  עקב  הכפריות.  והקהילות  החקלאות  של  למודרניזציה 

 77 .סמארטפונים, ההגבלות על זמן ומרחק הצטמצמו משמעותית
 

בעבר, הבנקים נרתעו מלהלוות כסף לאזורים כפריים מכיוון שהם נחשבים לאזורים בעלי סיכון גבוה  
עם רווחים נמוכים והלוואות קטנות. עם זאת, פינטק סייעה על ידי שימוש בטכניקות ניתוח נתונים 

ול יותר  טוב  לגשת  הללוכדי  הקהילות  את  משתמשת  (,Alibaba)מקבוצת  AliPay לדוגמה    .טפח 
בטכנולוגיית ניתוח ביג דאטה כדי להעריך סיכוני אשראי וכדי לספק שירותים מדויקים יותר. בעזרת  
איכות  ולשפר את  לשוק חדש  לגשת  גם  הצליחו  בסין  רבות  במובייל, חברות  האינטרנט  טכנולוגיית 

המקומיי האנשים  של  היעדר משאבים   .םהחיים  כמו  בעיות  לפתור  פינטק  לחברות  סייע  דאטה  ביג 
פיננסיים, אסימטריה של מידע ותשתיות לקויות באזורים כפריים. בנוסף, הוא מאפשר להם לאסוף 
מכירות  או  דיגיטליים  שיווק  ערוצי  דרך  לאינטרנט  גישה  עם  שונים  לקוחות מאזורים  של  רב  מספר 

 מקוונות.  
 

הרגולציה. מצד אחד    -של הפינטק משחקת תפקיד משמעותי בפיקוח הפיננסי  ההתפתחות המהירה  
בעיות   של  שורה  גם  עמו  מביא  שני,  ומצד  חדשים.  פיננסיים  סיכונים  יעילה  בצורה  מונע  הפינטק 
בפרטיות המשתמשים וניצולם לרעה, אשר צריכים להיות במעקב קפדני הן על ידי חברות טכנולוגיה  

 
 נשקם של המחוקקים נגד ענקיות הטכנולוגיה: העצמה רגולטורית  75
בלוג מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה  –חברות הפינטק מתקשות להתרומם  76  
77 The Fintech Revolution in China: Opportunities and Threats, DERIN CAG, https://fintechmagazine.com/financial-services-finserv/fintech-revolution-

china-opportunities-and-threats , DEC 06, 2021 

https://www.calcalist.co.il/technology/article/SJYz11pbou
https://www.calcalist.co.il/technology/article/SJYz11pbou
https://www.calcalist.co.il/technology/article/SJYz11pbou
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/Hk4jV7Xid
https://hethcenter.colman.ac.il/2021/01/20/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A7-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9D/
https://fintechmagazine.com/financial-services-finserv/fintech-revolution-china-opportunities-and-threats
https://fintechmagazine.com/financial-services-finserv/fintech-revolution-china-opportunities-and-threats
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ממש רשויות  ידי  על  הפנימיים  והן  הקשיים  הם  המאומצת  לרגולציה  העיקריים  המניעים  לתיות. 
סביבה  שתבטיח  והסדרה  שקיפות  מחייבות  אשר  למדינה  זרות  השקעות  למשוך  והרצון  במדינה, 

 78תחרותית. 
 

 בתחום התשלומים הדיגיטליים ושירותי המחסר, ישנם מתחרים רבים ברחבי העולם ביניהם החברות 
Alibaba (Alipay)   ו-  Tencent (WeChat Pay)החב שתי  שהציעו  ,  בכך  הפינטק  לתחום  יצאו  רות 

בדיגיטל.   לשלם  דרך  לצרכנים  בסין, שם   Alipayלראשונה  הפיננסית  ההכללה  בהרחבת  חלוצה  היא 
הצליחה להתעדכן בתחום הפיננסים    Tencentמיליונים נותרו מחוץ למערכת הבנקאית הרשמית. אבל

 . הדיגיטליים והתקדמה משמעותית, במיוחד בתשלומים אלקטרוניים
 

Tencent   חדשניים ושירותים  מוצרים  המפתחת  בעולם  מובילה  וטכנולוגיה  אינטרנט  חברת  הינה 
סין.   בשנג'ן,  נמצא  שלה  הראשי  המטה  העולם,  ברחבי  אנשים  של  החיים  איכות   Tencentלשיפור 

ב מאז    1998-הוקמה  קונג  הונג  של  בבורסה  כגון  2004ונסחרת  שירותים  מגוון  גם  מציעה  החברה   .
של  מחשוב   הדיגיטלית  בטרנספורמציה  לתמוך  כדי  אחרים  ארגוניים  ושירותים  פינטק  פרסום,  ענן, 

העסקית.   ובצמיחתם  שלהם  של    WeChatהלקוחות  הדגל  אפליקציית  אפליקציית  Tencentהיא   .
מסרונים פופולרית בסין לטלפונים חכמים, המשמשת להעברת מסרים מיידים, תמונות, קטעי וידאו,  

 [ 9כספים לאנשי קשר. ]  קול ואף להעברת
 

תשלום    Alibabaקבוצת   שירותי  הנותנת  בהאנגג׳ואו,  שבסיסה  סינית  אלקטרוני  מסחר  חברת  הינה 
ענן.   מחשוב  ושירותי  קניות  חיפוש  פורטלי  חברות,  בין  פורטלים  ב   Alibabaמקוון,  ,  1999-הוקמה 

משווקים, מוכרים  החברה מאפשרת לעסקים לשפר את היעילות שלהם ולשנות את האופן שבו הם  
ומתפעלים. החברה מספקת את התשתית הטכנולוגית ואת טווח ההגעה השיווקי כדי לעזור לסוחרים, 
גדולה   מעורבות  ליצור  להם  ולעזור  יותר,  יעילה  בצורה  לפעול  אחרים  ועסקים  קמעונאים  מותגים, 

 יותר עם המשתמשים והלקוחות שלהם.
 

סינים אינטרנט  משתמשי  לארה״ב,  פי    בהשוואה  מאשר    5.7מוציאים  בנייד  בעסקאות  כסף  יותר 
צרכנים אמריקאים. בסין יש את שיעור האימוץ הגבוה ביותר ברחבי העולם של תשלומים בנייד. עם  
תעשיות חדשות יחסית של שירותים פיננסיים, שווקים מתפתחים כמו סין נוטים לאמץ בקלות רבה 

החוצה מודלים עסקיים ישנים, כגון סניפים בנקאיים יותר את הטכנולוגיה העדכנית ללא צורך לדחוק  
 79וכרטיסי אשראי. 

 
הבנקים.   מהפכת  הוא  לראות  שניתן  נוסף  יישום  הטכנולוגיה,  של  המהירה  ההתקדמות  בעקבות 
הבנקים נכנסים למהפך מהשיטה המסורתית של נתינת שירות אנושי, לשיטה של שירות עצמאי דרך  

ין, אשר משתמש  הוא הבנק הדיגיטלי הראשון בס  WeBank. לדוגמא,   AIרובוטים הנשלטים באמצעות
ושירותי ענן כדי להפעיל רובוטים חכמים כנותני שירות ללקוחות. בעקבות ההתקדמות    AI-בעיקר ב

הטכנולוגית, נושא הלבנת הכספים נהפך לקל ומהיר יותר. אך מאותו הצד של המטבע, הבנקים בסין  
מזהה    AI-למשל ה  , כדי לפקח על השיטות והיכולות של הטכנולוגיה.AI-משתמשים בניתוח המידע וב

  80פעילויות חשודות עבור אותו לקוח ומתריע על כך לבנקים או לרשויות הרלוונטיות.
ה  הפינטק,  בתחום  המצב    AI-בעתיד  לקריאת  בנוסף  אדם,  כל  של  ההתנהגות  תפוסי  לקרוא  יוכל 

הפיננסי הנוכחי שלו, ולהציע לו התנהלות פיננסית נכונה. אפשר להסתכל על כך גם מצד של חברות 
ב מדינה,  של  ברובד  או  שהפיננסיות  הלוואות,    AI-כך  היקף  על  אשראי,  מסגרות  על  להמליץ  יוכל 

 חישוב פיננסי עתידי ועוד.

 
 https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3889878,00.html , 27.01.21 ,ויקי אוסלנדר ,סין משנה את הכללים עבור ענקיות הטכנולוגיה78
 https://www.globalxetfs.com/content/files/KEJI-Launch-Post_Hebrew.pdf, 24/02/2021 ,צ׳לסי רודסטרום ,X GLOBAL מחקר קרנות הסל של 79
80 The Story of New Finance in China, Chuang Ling, https://www.youtube.com/watch?v=VRfnfr7WLs4, 30/08/2021 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3889878,00.html
https://www.globalxetfs.com/content/files/KEJI-Launch-Post_Hebrew.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VRfnfr7WLs4
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 היישומים המובילים בסין 
 

WeBank  ידי חברת נוסד על  דיגיטלי סיני פרטי,  הם בעלי    Tencentועוד חברות צד.   Tencent: בנק 
-עומד על כ  WeBankוק של  אחוז מהחברה. שווי הש   30-המניות הגדולים ביותר המחזיקים ברשותם כ

אין סניפים פיזיים    WeBank-מיליארד דולר. מנכ"ל החברה הוא דיוויד קו. בניגוד לבנקים אחרים, ל  21
וביג דאטה   זיהוי פנים  ואינו מתנהל באמצעות פיקדון נכסי, אלא מחלק הלוואות באמצעות מערכת 

 81[ 10של דירוג אשראי.]
 

MyBank  על ידי חברת    2015: בנק דיגיטלי שנוסד בשנתAlibaba   המספק שירותי בנקאות לתאגידים
)עד   ובינוניים  ב  250קטנים  הייתה  הפלטפורמה  הפרטית עובדים(.  הבנקאות  בתחום  הראשונות  ין 

שירות   את  לשפר  מנת  על  סיכונים  וניהול  תכנות  מלאכותית,  בינה  לקידום  ופועלת  בסין,  שנוסדו 
 הלקוחות ולעלות את היעילות.

 
WeChat Pay  פיצ'ר אשר פותח בתוך אפליקציית :WeChat    המאפשר תשלום דרך האפליקציה בצורה

אפשרויות תשלום שונות והן: תשלום    4הלקוחות. לאפליקציה    מהירה דרך הפלאפונים החכמים של
מהיר, תשלום על בסיס אתר אינטרנטי, תשלום על ידי סריקת ברקוד ותשלום דרך האפליקציה עצמה.  

 WeChatכל אלה על מנת לענות על כל צרכי התשלום השונים שיש למשתמשי האפליקציה. בנוסף,  
Pay נותן שירותים מקצועיים גם מארגו( ן לארגוןO2O .המאפשרים פתרונות לעסקים פיזיים ) 

 
AliPay :  ב ידי    2004-פלטפורמת תשלומים מקוונת צד שלישי ללא עמלות העברה, שנוסדה בסין  על 

ב  Alibabaקבוצת   סוחרים  משתמשים  הבינלאומית  בזירה  ישירות    Alipay-הסינית.  למכור  כדי 
כ נתמכים  באתר  בסין,  מטבעות  14-לצרכנים  מוצרים סוגי  מכירת  על  פחות  מסתמכת  החברה   .

ביטוח   וחברות  הון  למנהלי  ממלכתיים,  לבנקים  שעוזר  כמתווך  עצמה  את  ורואה  קנייניים  פיננסיים 
  Alipayלהגיע ללקוחות. בתמורה להקלת התהליך, החברה גובה עמלות ניהול מעסקאות בפלטפורמה.  

קטני ועסקים  קונים  עבור  המומלץ  ההלוואות  למקור  כשירים הפכה  אינם  מיליונים  שבה  במדינה  ם 
 82לכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי הבנק.  

 
AntMiner  כריית מעולם  מוצרים  של  ומכירה  לקנייה  פלטפורמה  בתור  המשמשת  אפליקציה   :

ה  הווירטואליים.  חברת  המטבעות  ידי  על  פותחה  בשנת    BitMainאפליקציה  בסין  .  2013שנוסדה 
הבלוקצ'יין   בעולם  יותר.  טוב  דיגיטלי  עולם  ליצירת  מחשבים  של  בצ'יפים  בעיקרה  החברה מתמחה 

אחוז מהשוק העולמי עצם היותה בין החברות היחידות בעולם שיודעות    75-החברה אחראית ליותר מ
 נן.על בסיס הע AIליצור צ'יפים של  

 
ל משתמשים   Alibaba-כיום,  לכמיליארד  שירותים  הנותנת  ביותר  המשומשת  האפליקציה  את  יש 

  WeChatברחבי העולם. האפליקציה נותנת את שירות חשבון ההשלשה שאינו כלול באפליקציה של  
המתחרה העיקרית שלה בסין, שירות הנותן את הגיבוי של נציגי החברה עבור הלקוח, על מנת למנוע  

ר הוגנות מצד החברות הגדולות כנגד הלקוח הקטן. נציגי הפלטפורמה בודקים את שביעות רצונם  חוס
של הלקוחות מן המוצר שנקנה לפני שמועבר התשלום המלא לחשבון המוכר. על פי החברה, תהליך  
רחב  פתח  ויש  ביותר  דלילות  הינן  הצרכן  להגנת  והתקנות  מאחר  בסין  הצרכנים  על  להגן  נועד  זה 

 ל הצרכן מצד החברות הגדולות.לניצו
הכספים   העברות  יישומי  כספים.  העברות  ויישומי  בנק,  ליישומי  שסקרנו מתחלקים  היישומים  סוגי 
משתמשים ביישומי הבנק באופן פרטי, כל יישום משתמש ביישום הבנק שהחברה שלו יצרה. כלומר,  

AliPay  ב וכן ארגונים . הארגונWeBank  -משתמשים ב  MyBank  ,WeChat Pay-משתמש  ים שנבחרו 

 
81 WeBank, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/WeBank_(China) 
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אחרים אינם משתמשים ביישומי הבנק באופן ישיר אלא באופן עקיף. הארגונים אשר יפורטו בהמשך,  
יוצרים שיתופי פעולה עם החברות שיישומים אלה הם בבעלותן, הבאים ליידי ביטוי ביישומי העברות  

 הכספים.
 

  900-הינה כ AliPay וכן של WePay על פי ממצאים שקראנו מצאנו כי שיעור כמות המשתמשים של
בין   ביותר  המשומשת  האפליקציה  של  התואר  על  בקרב  שניהן  כי  מסיקים  ומכך  מיליון משתמשים, 

  -מעצם כך, בחרנו לסקור את הארגונים המשתמשים ב  .סוגי האפליקציות של יישומי העברת כספים
AliPay : 

 
Flutterwave  חברה ניגרית שעיקרה שירותי תשלום בין :( בתי עסקB2B  לחברות באפריקה שרוצות )

לספק תשלום לחברות אחרות ביבשת או בעולם. על פי דברי החברה, הם הצליחו לחבר בין בתי עסק 
שונים באפריקה ולאחר מכן ניסו לחבר את בתי העסק גם לשאר העולם. הם התחילו את התהליך עם  

את החברות האפריקאיות לשאר העולם   ארצות הברית אך ללא סין הם לעולם לא היו מצליחים לחבר
 לפי דבריהם.

 
Shift4  חברת עיבוד תשלומים הרשומה באופן ציבורי בבורסה של ניו יורק בארצות הברית, משרדיה :

ב הוקמה  החברה  בפנסלבניה.  נמצאים  בתי   1999-הראשיים  מסעדות,  עבור  נתונים  בעיבוד  ועוסקת 
יות מסחר כגון אפליקציות לתשלום מרחוק. החברה  חולים ועוד. החברה מתמחה במתן פתרונות לבע

בצורה שתאפשר את אישורי התשלום    2018בשנת    WeChat-ו   AliPayהצהירה על שיתוף פעולה עם  
 דרכם. 

 
ePassi Payments חברה המספקת שירותים לניהול הטבות כוח אדם פטורות ממס ופרטנרית של כמה :

התחילה   החברה  בדיגיטל.  תשלום  שיטות  בשנת  וכמה  דרכה  בשם    2016את  מוצר    SporttiPassiעם 
עשתה   החברה  מס.  הטבות  בעבור  אינטרנטיים  תשלומים  של  בתחום  המוביל  המוצר  להיות  שצמח 

עם   פעולה  עוד    AliPayשיתוף  עם  שיטת   5יחד  את  לאירופה  להכניס  מנת  על  אירופאיות  חברות 
 .QR-Codeהתשלום של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82 Alipay Website, https://intl.alipay.com/ 
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 מבט לעתיד: 
 

העתיד בתחום ענקיות הטכנולוגיה כספק פיננסי יוביל לכיוון חסיכת הפעולות כמו כל פיתוח טכנולוגי 
רכישה   עבור  בתשלום  לעשות  יצטרך  שהוא  פיזיות  פעולות  יותר  למשתמש  נחסוך  עוד  כל  חדש. 

 מסוימת יחד עם אבטחת מידע ומניעת גניבות, הדבר ייחשב התקדמות טכנולוגית.  
זאת   לראות  הטכנולוגית ניתן  וההתקדמות  אשראי  כרטיס  עם  שילמו  בעבר,  הנוכחית.  בהתקדמות 

יצרה אופציה של תשלום בעזרת הפלאפון דרך אפליקציה, לאחר הזנת נתוני התחברות כך שאין צורך  
כך שאין צורך בהתחברות לאפליקציה.    QR-להוציא את הארנק מהתיק. לאחר מכן עברנו לתשלום ב 

יהיה צורך להוציא את כיום, קיימים כבר אמצע היד, כך שאפילו לא  י תשלום באמצעות סריקת כף 
 הטלפון מהכיס. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, כך המשתמש צריך לבצע פחות פעולות. 

הפיזיים,   הבנקים  לגמרי את  יחליפו  ענקיות הטכנולוגיה  שיום אחד  האפשרות  קיימת  הבנקים,  מצד 
 מכל הכסף בעולם מודפס והשאר מתועד בשרתי האינטרנט.  4%האפשרות מתחזקת עם הידיעה שרק 

 
יחל התהליך של המעבר אל ענקיות הטכנולוגיה בתור בנקים. לענקיות אין את     2025שבההערכה היא 

המילה "בנק" בשם שלהם, ויחד עם היכולות שלהם לדעת איך לגרום לאדם פרטי להיות לקוח, ולמלא 
 חבי העולם לעבור לחשבונות הבנק של הענקיות.  את צרכיו, יתחילו אנשים בר

בנוסף לכך, בנקים מרוויחים מריביות ועמלות, לענקיות יש מקורות הכנסה נוספים, ולכן יוכלו לעשות  
הוזלת ריביות והנחות על עמלות על מנת למשוך את הלקוחות מהבנקים, בעוד שהבנקים עצמם לא  

 יוכלו לעשות צעד שכזה מבלי להפסיד. 
ימנע מלפתוח חשבון בבנקים    5  בעוד גדל לתוך ההתקדמות הטכנולוגית,  הדור הצעיר שכבר  שנים, 

המוכרים כיום, אלא יבחר להיצמד לענקיות הטכנולוגיה האהובות והמוכרות לו מהשימוש היומיומי  
 באפליקציות שלהן, ויבחר לפתוח אצלן חשבון בנק כיוון שהוא בוטח בהן יותר.  

קים המסורתיים הם הדור המבוגר יותר, שאינם מכירים את העולם הטכנולוגי,  הלקוחות שיישארו לבנ
 אשר לא יסמכו על חברות ההייטק הגדולות שיבטחו את כספם מאחר והן אינן מוגדרות כבנק.
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 2חלק  

 

 

 

 טכנולוגיית הבלוקצ'יין ויישומיה השונים    –'  גפרק  

 

 טבעות קריפטוגרפיים  מ   –'  ד פרק 

 

 מטבעות דיגיטליים של הבנק המרכזי    CBDC  –'  ה פרק  
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 ' ג פרק 

 

 טכנולוגיית הבלוקצ'יין  

 ויישומיה השונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 *מקורות המידע לפרק זה ספציפית מצורפים בסוף הספר.
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 : רקע
רישום מבוזר של   כללי לטכנולוגיה של  הינו שם  ריכוזית  המבטלת    P2Pבלוקצ'יין  בישות  הצורך  את 

ברשת   פעולה  כל  יחד בשרשרת.  המחוברים  נתונים  של  "בלוקים"  של  הינה סדרה  המערכת  מנהלת. 
. טכנולוגיית בלוקצ'יין נמצאת כיום בשימוש  27מאומתת לנכונותה ונרשמת במיליוני מחשבים בעולם

בריאות, א פיננסים, מסחר, שרשרת אספקה, סייבר,  ,  1נרגיה, מדיה, תחבורהבתחומים רבים בחיינו: 
פוליטיקה רוחני,  קניין  ציבוריים2תיירות,  שירותים  ליישום    3,  דוגמאות  נציג  הסקירה,  במהלך  ועוד. 

הטכנולוגיה בארגונים רבים וההשפעה ההולכת וגוברת שיש לבלוקצ'יין על חיינו כיום ותהיה בעתיד  
 הקרוב.  

בשנת   שוק הבלוקצ'יין  ב  2021שווי  )שמספקות את   מיליארד  4.9-נאמד  ומורכב מפלטפורמות  דולר, 
הבסיס לסביבה הטכנולוגית( ומשירותים )ייעוץ, פיתוח, אינטגרציה, אחזקה ותמיכה(.  ניתן לייחס את 
מבוססי  בפתרונות  גובר  שימוש  סיכון,  הון  קרנות  של  להשקעה  זה,  שוק  המהירה  הצמיחה  קצב 

יי תשלומים,  ביצוע  סייבר,  מוצרי  בבנקים,  ומיזמים  בלוקצ'יין  דיגיטלית  הזדהות  מוצרי  שום 
מסחר  4ממשלתיים המכבדים  עסקים  בעלי  של  וגדל  הולך  ומספר  וירטואליים  במטבעות  מסחר   .

זו.   זרז צמיחה נוסף, כמו גם העניין הגובר של מוסדות פיננסיים בטכנולוגיה  במטבעות אלו מהווים 
ומוס מובילים  בנקים  של  בלוקצ'יין  בטכנולוגיית  רבות  הובילו  השקעות  אחרים  פיננסיים  דות 

מגזר   שונים.  פיננסיים  שירותים  של  יעילותם  את  משפרים  ובכך  מגוונת,  טכנולוגית  להתקדמות 
הבנקאות צפוי להיכנס לעידן חדש של יעילות כתוצאה מכך. כבר היום פוחת הצורך בתהליכי אימות 

פ פיננסיות,  פעולות  בביצוע  השגיאות  שיעור  פוחת  עסקאות,  של  בהתאמה ידניים  הצורך  וחת 
(reconciliation  ) בין גופים, לצד עלייה במהירות ביצוע סליקה. כמו כן, רשתות קמעונאיות מאמצות

 יותר טכנולוגיית בלוקצ'יין בתהליכים עסקיים, כפי שיוצג בהמשך. 
צפויה להשפיע לטובה על צמיחת השוק בעתיד הקרוב. מגזרים שונים משתמשים   COVID-19מגפת  

האספקה  בטכנולוג שרשרת  לשיפור  על  יה  להתגבר  היכולת  את  יש  לבלוקצ'יין  שכן  המגפה  במהלך 
. מעריכים כי  5המסורתית, כגון חוסר יעילות ועלות גבוהההאתגרים העומדים בפני שרשרת האספקה  

 .3  2021-מיליארד דולר ב 66הבלוקצ'יין תרם לתל"ג העולמי 
SMEs  ל כוונה  מתוך  הטכנולוגיה  את  את  מאמצים  ולהעצים  הקיימות  המידע  מערכות  את  החליף 

 חוויית הלקוח. הטכנולוגיה מיושמת ב"חוזים חכמים", ניהול ציות, תוכניות לשימור לקוחות ועוד. 
שונים:  מגורמים  המוכתבות  שונות  התפתחויות  ישנן  גיאוגרפי  אזור  ו/או  מדינה  בכל  פרטני,  באופן 

ל וכו'.  כלכלי  מצב  תרבות,  תשתית,  בהיבטי  רגולציה,  מדינה,  בכל  הטכנולוגיה  יישום  אתגרי  צד 
להתמודד   יידרשו  עימו  פחות  לא  מורכב  אתגר  ניצב  ורגולציה,  אדם  כוח  ממשק    –תשתית,  יצירת 

 מדינתי. -בלוקצ'יין בין
 

 הבלוקצ'יין בארה"ב  
יקה  . צפון אמר3יחד עם סין הן המובילות העולמיות של פיתוח ויישום טכנולוגיית הבלוקצ'יין במדינתן 

כיום   ל  32%מהווה  נחשבים  בארה"ב  מהאוכלוסייה  רבים  העולמי.  הבלוקצ'יין  שוק   Early-משווי 
Adopters    שהיא לכך  הסיבות  אחת  וזו  הטכנולוגיה,  לשאר של  בהשוואה  נרחבת  בצורה  מאומצת 

 . הטכנולוגיה מיושמת בחברות רבות בסקטור הפרטי כמו גם בסקטור הציבורי. 4העולם
ב רבים  לביטחון משרדים  המחלקה  שונים.  בתהליכים  הטכנולוגיה  את  הטמיעו  האמריקאי  ממשל 

לאורך   איסוף  ממערכות  מהימנה  בצורה  מידע  לאיסוף  בלוקצ'יין  מבוססי  ביישומים  משתמש  לאומי 
מנהל המזון והתרופות מבצע מעקב ושמירה של מידע אודות ניסויים קליניים. משרד ההגנה  הגבולות.

בטכנולוג שימוש  משרדי עושה  כן,  כמו  ולוגיסטיקה.  תנועה  צירי  לאבטחת  הקשורים  ביישומים  יה 
 .  6הממשלה ממשיכים לשתף פעולה עם חברות פרטיות לפיתוח יישומים עתידיים

וירטואליים   במטבעות  מסחר  לרבות  זה,  תחום  של  האסדרה  הטכנולוגיה,  של  הנרחב  האימוץ  לצד 
בשנת   העביר  האמריקאי  הקונגרס  בראשיתו.  בטכנולוגיה    2021נמצא  השימוש  להסדרת  חוק  הצעת 
-ו   CFTC ,OCC  ,OFAC. רשויות פדראליות כגון  7ולהקמת מרכז מצוינות לתחום תחת משרד המסחר

FinCEN    כדי בתחום  חקיקה  לקידום  פועל  הוא  אף  ביידן  ממשל  בתחומן.  אסדרה  מהלכי  מקדמות 
סייבר.   בפשעי  לנכס  SECלהילחם  הקשור  בכל  הטון  את  לשנות  עם החל  בקשר  ונמצא  קריפטו  י 
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כללים  קביעת  כדוגמת  האחרות,  הרשויות  ידי  על  מטופלים  שאינם  נושאים  אסדרת  לגבי  הקונגרס 
יש להוסיף את העובדה שמעבר למסגרת הרגולטורית הפדראלית,  מנחים בסחר בנכסי קריפטו. לכך 

 .8מדינות בארה"ב מקדמות חקיקה מדינתית לא אחידה
האמריקאיות   החברות  את:  בין  למנות  ניתן  הטכנולוגיה  ויישום  בפיתוח  שעוסקות  ,  IBMהבולטות 

Intel  ,AWS  ,Oracle  ,Chain  ,Blockcypher  ,Symbionet  ,Spinsys  ,Factom  ,R3  ,Consensys  ,
Blockpoint ,Leewayhertz  ,Dragonchain4 ,Google105. 

עד   כי  לצמיחה    2030צופים  הברית  בארצות  הטכנולוגיה  יישומי  ביביאו  התוצר  של    407-שנתית 
 . 3מיליון מקומות עבודה חדשים 2.2-מיליארד דולר ו

 
 הבלוק'יין בסין:

. סין מאמצת 4משוק הבלוקצ'יין העולמי  22%, לרבות סין( מהוות כיום  APAC)  אסיה פסיפיק מדינות   
מטעם הבנק המרכזי    DCEPאת החדשנות הטכנולוגית למשל באמצעות השקת מטבע דיגיטלי בשם  

 . CNY-e10-, ולאחר מכן שונה שמו ל9 2020ן באפריל בסי
סין מאמצת לקרבה  את פיתוח הטכנולוגיה, זאת במסגרת חזון הממשל הסיני להיות מעצמת ייצור.  
נשיא סין שי הכריז כי טכנולוגיית הבלוקצ'יין תהיה חלק בלתי נפרד מחזון זה. הממשל הסיני משקיע  

ב מבוססי  יישומים  ופיתוח  במחקר  הטכנולוגיה  רבות  חברות  את  גייס  הממשל  כך,  לטובת  לוקצ'יין. 
ועוד. כמו כן, הממשל השיק    JD Digits  ,Tencent  ,Ant  ,Huawei  –הגדולות במדינה למאמצי הפיתוח  

מבוססת בלוקצ'יין שתאפשר לחברות שונות לקבל נגישות לשימוש בטכנולוגיה. הממשל    BSNרשת  
ובשנת   בתחום,  מיזמים  למימון  מבוססי    2019פועל  פטנטים  ברישום  עולמית  כמובילה  הוכתרה  סין 

אלף(. התחום העיקרי בו מושקעת עיקר תשומת הלב הינו פינטק, ואחריו    59בלוקצ'יין בשנה אחת )
 לוגיסטיקה, סייבר וזיהוי פנים. 

ומשרדי   רשויות  מספר  קיימות  העולם.  למדינות  בהשוואה  מפותחת  מאוד  בתחום  הסינית  החקיקה 
שאחר של ממשל  אסדרה  קיימת  וכו'(.  הבנקים  על  המפקח  והמידע,  התעשייה  )משרד  לנושא  אים 

כללים  שיגדירו  נוספים  צעדים  נקיטת  לצד  התחום  וועדה שתעקוב אחר התפתחות  לרבות  התחום, 
 .11מנחים

הוציא   הסיני  הממשל  הטכנולוגיה,  ביישומי  לשלוט  תוכל  וכדי  הריכוזית  הסינית  מהמדיניות  כחלק 
לפיה נכסי קריפטו הם ספקולטיביים ומסוכנים. חודש לאחר מכן נאסר   2021אוגוסט    אזהרה בחודש

.  12של מטבעות קריפטוגרפיים ונאסר לעשות בהם שימוש כאמצעי תשלום  9וכרייה  4על אחזקה, סחר
את:   למנות  ניתן  הטכנולוגיה  ויישום  בפיתוח  שעוסקות  הבולטות  הסיניות  החברות  ,  VeChainבין 

NEO ,Qtum ו-TRON13. 
.  4, לרבות סיןAPAC, שיעור הצמיחה הגבוה ביותר של התחום יהיה באזור  2026צופים כי עד שנת  

ב יתרום לצמיחת התוצר  ו  440-יישום הטכנולוגיה  דולר בשנה  מיליון מקומות עבודה    11.4-מיליארד 
 . 3 2030חדשים עד 

 
 הבלוקצ'יין באירופה:

. ההטרוגניות האירופית בנושאי מדיניות  4וקצ'יין העולמימשוק הבל  30%מדינות אירופה מהוות כיום  
מורכבת יותר מאשר בסין או ארה"ב. חלק עיקרי מיבשת אירופה כולל את מדינות האיחוד האירופי  

הפועלות לפי מדיניות הגוש בנושאים שונים. לצד מדיניות האיחוד, לחברות בו קיים    14במספר(  27)
רבים. בנושאים  מדינתי  פעולה  דיגיטלי  חופש  אירו  מטבע  של  את השקתו  בוחן  האירופי  ,  15האיחוד 

שבדיה מבצעת פיילוט לשימוש במטבע דיגיטלי, דנמרק קבעה שאתגרי השקת מטבע כזה עולים על  
להנפיק   יש  כי  סבור  המרכזי  הבנק  שבהולנד  בעוד  התשלום  CBDCיתרונותיו,  מערכות  אחרת   ,

הכסף של  מקומו  את  יחליפו  מ 16הפרטיות  מלבד  חברות .  שאינן  מדינות  ישנן  האירופי,  הגוש  דינות 
ייחודית בנושאים שונים   ולהן השקפה  דוגמת בריטניה )שלאחרונה פרשה מהאיחוד( לצד   –באיחוד 

 מדינות מזרח אירופה, רוסיה ואחרות. 
ידע  ולספק  בתחום  עולמיות  והתפתחויות  מגמות  לבחון  שתפקידו  פורום  הקים  האירופי  האיחוד 

קידום הנושא בקרב מדינות האיחוד. האיחוד פועל ליצור מסגרת רגולטורית אחידה    שיתמוך בהמשך
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"חכמים" וחוזים  דיגיטליים  נכסים  לטיפול  17לגבי  האיחוד  מדינות  בקרב  אחידות  יצירת  לדוגמא,   .
( קורא לאיסור כרייה בשל  ESMAמאידך, האיחוד )  .8DAC18ומיסוי נכסים דיגיטליים באמצעות תקנה  

הא הגבוהותעלויות  משנת    .107נרגיה  הטכנולוגיה  בהטמעת  לחלוצה  נחשבת  וכיום  2012אסטוניה   ,
בריאות, רישום נכסים, רישום צוואות, שירותי משפט   –נעשה בה שימוש במגוון שירותים ציבוריים  

"חכמים" .  104וכו' חוזים  לגבי  גם  תקף  המדינתי  החוק  לפיה  החלטה  אישרה  הבריטית  החוקה  וועדת 
. רוסיה העבירה בשנה החולפת מספר חוקים שנועדו להסדיר אחזקתם  19רפורמה משפטיתללא צורך ב

של נכסי קריפטו ולצמצם את השימוש בהם. בין הנושאים שהוסדרו: מיסוי, איסור החזקתם על ידי  
עובדי ציבור והחרמתם במידה ונעשה בהם שימוש לצורכי שוחד. נשיא רוסיה פוטין מדגיש תכופות  

שבין הקשר  עבריינית   את  לפעילות  וירטואליים  התנגדותו  12נכסים  מביע  רוסיה  של  המרכזי  הבנק   .
תשלום כאמצעי  שנאסרו  לאחר  אלו  בנכסים  השקעות  מטבעות  20לביצוע  של  כרייה  איסור  מקדם   ,

 .20, ובמקביל פועל להשקתו של מטבע רובל דיגיטלי106קריפטוגרפיים
בטכנול לשימוש  אסטרטגיה  מקדם  האירופי  הנושאים  האיחוד  בין  האיחוד.  ערכי  את  שתהלום  וגיה 

שהאיחוד מייחס להם חשיבות ויש לשלבם ביישומי הטכנולוגיה: טכנולוגיה "נקייה" וחסכונית, הגנה  
על הפרטיות, ציות למדיניות הזהות דיגיטלית, הגנת סייבר וממשק עם מערכות מידע קיימות. כמו כן,  

ית למתן שירותים ציבוריים. בתחום המחקר והפיתוח, המגזר הציבורי של האיחוד פועל להקמת תשת
הינו איגוד שהוקם לגיבוש מיזמים    Horizon Europe  .INTABAהאיחוד מחלק מענקי מחקר במסגרת  

נהלים   בגיבוש  וכן  קיימות,  בנושא  מיזמים  מקדם  האיחוד  והפרטי.  הציבורי  הסקטור  של  משותפים 
. נוסף על כך, האיחוד פועל ליצירת גופי הכשרת  ISO  ברורים יחד עם גופי התקינה העולמיים כדוגמת

 .17הון אנושי לפעול בסביבה מבוססת בלוקצ'יין, זאת לאור הביקוש הגובר לכוח עבודה מוכשר בתחום
את:   למנות  ניתן  הטכנולוגיה  ויישום  בפיתוח  שעוסקות  האירופאיות  המפתח  חברות   SAPבין 

  Accenture)בריטניה(,    Stratis)בריטניה(,  Applied Blockchain )גרמניה(,    BigchainDB)גרמניה(,  
 . 4)ספרד( RecordsKeeper)אסטוניה(,  Guardtime)הולנד(,  Cegeka)הולנד(,  Bitfury)אירלנד(, 

של     2030עד   שנתית  לצמיחה  יביאו  הטכנולוגיה  יישומי  כי  בערב    2-3%צופים  במדינות  בתוצר 
מיליארד   59  –מיליארד דולר, צרפת    72  –ארד דולר, בריטניה  מילי  95  –אירופה באופן הבא: גרמניה  

מיליארד דולר, לוקסמבורג   18 –מיליארד דולר, שבדיה    24  –מיליארד דולר, ספרד    25  –דולר, איטליה  
 .3מיליון מקומות עבודה חדשים 2.7מיליארד דולר, וליצירת   2 –
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 צבות את תחום הבלוקצ'יין ויישומן:  הטכנולוגיות החדשות שמובילות, משפיעות, ומע 

CeDeFi/CeDeX   

CeDeFi    הלוואות כגון  מבוזרים  פיננסיים  ומוצרים  שירותים  הצעת  חברות P2Pמייצגת  באמצעות   ,
מייצגת הצעת שירותים ומוצרים מבוזרים מכל    CeDeXפיננסיות ריכוזיות כגון בנקים. באופן דומה,  

יישומי מסחר של נכסים דיגי מבוססים על חוזים    DeX-ו   DeFiטליים של חברות ריכוזיות.  סוג, כגון 
ריכוזית.   רשות  או  מתווך  בגורם  הצורך  את  ומייתרים  בלוקצ'יין  מבוססי    NFT-ו  DeFi"חכמים" 

צומחים בקצב מעריכי וישבשו את העסקים הריכוזיים במידה ואלו לא יתאימו עצמם לטכנולוגיה הזו.  
של   משווי  צמח  דול  700השוק  בדצמבר  מיליון  בתחילת    40-ל  2019ר  דולר               CeDeFi.  2021מיליארד 

משלבים בין היתרונות של שתי המערכות, המבוזרת והריכוזית. גישה שמרנית ומוגנת על   CeDeX -ו
באמצעות   אנונימית  בצורה  פעולות  ביצוע  חדשניים.  מוצרים  לצד  הרגולציה  טומן    DeX-ו  DeFiידי 

-ו  CeFiפת הלוגיקה של חוזים "חכמים" והעדר הגנה משפטית בעת הצורך.  בחובו סיכונים כגון תקי
CeX    חבות משתמשים,  רישום  באמצעות  אלו  סיכונים  מקטינים  מבוזרים  שירותים  המשלבים 

הריכוזית   ההמרה  שרותי  חברת  נאמנות.  ושירותי  ביטוח  טכנית   Binanceמשפטית,  תמיכה  מספקת 
ת דיגיטליים, אולם לא מספקת הגנה כתוצאה מהפסד פיננסי.  לשירותים מבוזרים כגון הלוואת מטבעו

באופן דומה, יצרני משחקים ריכוזיים מאמצים פלטפורמות מבוזרות למסחר בנכסים דיגיטליים. ישנם 
לא   עדיין  המסורתיות  המערכות  רוב  ראשית,  התחום.  התפתחות  את  המעכבים  מחסומים  מספר 

תהליכי   ו  DeFiמבינות  בלוקצ'יין,  שנית,  מבוססי  מתאים.  עסקי  מודל  ליצור  דיין  בשלות  לא  לכן 
חווית   DeFiטכנולוגיית   את  לשפר  כדי  רבות  להשקיע  יצטרכו  ריכוזיות  וחברות  מורכבת  מאוד 

יעד לפצחנים המנצלים את חולשותיהם בדגש   יישומים מבוזרים מהווים  המשתמש שלהן. שלישית, 
לבסוף, הרגולציה בתחום הפינטק המבוזר תבשיל  על הלוגיקה של חוזים "חכמים" שאינה מוגנת דיה. ו

 שנים, ולכן הגנת משתמשי הפינטק יזכו להסדרת ההגנה על נכסיהם בעוד פרק זמן דומה.   3-5-בעוד כ

 (  Authenticated Provenanceאימות מקורות ) 

מייצגת אימות מקורו של נכס ויכולת התחקות אחריו. אימות זה מאושש על ידי המשתתפים ברשת 
ידני הב מקורות  אימות  מוחשיים.  או  דיגיטליים  נכסים  מקור  לאימות  רבות  שיטות  ישנן  לוקצ'יין. 

תוטמע,   שהטכנולוגיה  ככל  תאוצה  לצבור  ימשיך  מקורות  אימות  בדיקה.  ובהיקף  במשאבים  מוגבל 
דוגמא  לארגון.  כבדים  להפסדים  וגורם  ובריאותי  לאומי  איום  יוצר  מזויף  מידע(  )או  שנכס  כיוון 

  ESGבות הנושא עלתה לאחרונה בצורך לוודא מקוריות של חיסונים שחולקו לאוכלוסייה, מידע  לחשי
-)חיישנים על אסדת קידוח נפט( יספק נתונים ו  IoTשארגונים מספקים, מקורו של מזון אורגני וכו'.  

AI   ו  יברור מתוכם את המידע הנדרש לאימות )רמת זיהום בהפקת הנפט או אירוע דליפה( ויעלה אות
 .29. דוגמא לשימוש בפינטק: זיהוי בעלות של נכסים28לרשת הבלוקצ'יין 

 (  Decentralized Web  ,Web 3.0רשת מבוזרת ) 

קיימת   הדדית.  פעולה  ויכולת  פרטיות  על  לשמירה  פרוטוקולים  אימות,  כמנגנון  בלוקצ'יין  כוללת 
פל כגון  שלהם  ובנתונים  בזהות  לשלוט  למשתמשים  המאפשרים  רשת  תשתית  ביישומי  טפורמות 

יושפעו    B2B-ו  C2Bתאפשר קשר ישיר, אולם, רוב שימושי    Web 3.0ויישומי פינטק מבוזרים.   עדיין 
  Polkadot(.  Amazon  ,eBayממעורבות של גורמים ריכוזיים, שלא יסכימו לוותר על שליטתם )לדוג'  

(parachain" שכבה  גם  0(,  כמו  "הרצה",  בשלבי  נמצאת  בלוקצ'יין,  של   "307  ITC/ISOו  ,-Web3 
Foundation פרוטוקול .IPFS  ממשפחתWeb 3.0 28,30מתבגר וצובר אף הוא ניסיון  . 

 (  Zero-Knowledge Proof  ,ZKPהוכחה באפס ידיעה ) 

מאפשרת העברת מסר בדבר נכונות ידיעה מבלי לחשוף את תוכן הידיעה עצמה. מאפשרת לשמור על  
, מניעת הלבנת  KYC. דוגמא לשימוש בפינטק: תהליכי  חוקי פרטיות המידע ומייתרת הטמעת הצפנה

 .31ורישום נוטריוני  28(IAM(, ניהול זיהוי וגישה )AMLהון )
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  ( Decentralized Exchanges  ,DEXבורסות מבוזרות ) 

בורסות   הן  אוטומטי   P2Pאלו  בהן  המסחר  מתווכים.  ללא  רבים  קריפטוגרפיים  במטבעות  לסחר 
,  2021-)אנונימי( ובעלות נמוכה. נכון ל KYC-ים", ללא שירותי נאמנות וומתנהל באמצעות חוזים "חכמ

 מיליארד דולר.  30באמצעותם היה בשווי של   stablecoin-, ומסחר בDEXs 35ישנם 

 

 

  ( Smart Contract Oracleנביא חוזה "חכם" ) 

לעסקאות   מאפשר  הדבר  לבלוקצ'יין.  חיצוני  אירוע  קרות  בסיס  על  חוזה  בהפעלת  להפוך  מדובר 
ליעילות ואוטומטיות ללא פיקוח, אלא על סמך נתונים ואירועים מהעולם האמיתי, לדוג' תשלומים, 

 Proof of. דוגמא לשימוש בפינטק: בדיקת בטוחות של נכסים דיגיטליים )28העלאת מחירי סחורות וכו'
Reserve32(, קביעת מחיר שוק לנכסים . 

   IoT-בלוקצ'יין ו 

. משלבים בין הטכנולוגיות ליישומי תשלומי מכונה,  IoT-לנתונים שמגיעים ממאפשר ליצור קונצנזוס  
עסקאות,  חיוב  חיישנים,  נתוני  אימות  מקור,  איתור  ושירותים,  נכסים  של  טוקניזציה  זיהוי,  ניהול 

 . HSBC ,ING33עדכוני חומרה מאובטחים ועוד. בנקים שהטמיעו את הטכנולוגיה: 

 (  Layer 2 Solutions)   2פתרונות שכבה  

פרוטוקול לאימות קבוצות של פעולות ללא העברתם המיידית לרשת הבלוקצ'יין אלא לרשת צדדית  
(sidechain.עד אשר המידע נדרש עבור רשת הבלוקצ'יין. הדבר מסייע להפחתת העומס על הרשת ,) 

נוספות   קשורות  תשלוChannels  ,Plasma  ,Rollups28  –טכנולוגיות  בפינטק:  לשימוש  דוגמא  מים  . 
 .34בסביבת אתריום

 (  Non-Fungible Token  ,NFTאסימון חסר תחליף ) 

זהו טוקן דיגיטלי ייחודי המקושר לנכס דיגיטלי או פיזי אחר )אומנות, משחק, אוסף וכו'(. מאפשרת  
אמינות  התוקף,  על  להסתמך  יכולים  ארגונים  לכסף.  נכסיהם  את  ולהמיר  לקדם  לנהל,  תוכן  ליוצרי 

לאחר הנפקתם הראשונית. בשלב זה מבוסס בעיקר בסביבת    NFT-. ניתן לסחור בNFTsוייחודיות של  
. בחודשים ספורים בראשית 28  18גדל פי    NFT, שווי פרויקטים של  2021אתריום. ברבעון הראשון של  

 .  35בהיקף של מאות מיליוני דולרים NFTבוצעו עסקאות  2021

 (  Stablecoinמטבעות יציבים ) 

קריפטוגרפ רוב  מטבעות  כלשהו.  לנכס  צמודים  היותם  בשל  יציב  מחיר  עם  להיות  המתוכננים  יים 
המטבעות היציבים הריכוזיים מוצמדים לכסף פיאט או נכנסי רזרבה. כמו כן, ישנם מטבעות מבוזרים 
ידי   על  נקבעת  ויציבותם  בטוחה  ללא  הינם  שאחרים  בעוד  קריפטוגרפיים,  למטבעות  המוצמדים 

נם מפחיתי סיכון. ביכולתם לשנות את הצורה בה מתבצעים עסקים ואופן  אלגוריתם. נכסים אלו הי
  51הוא   2021נכון למאי    Tetherההתקשרות עם מערכות פיננסיות. שווי שוק של המטבע היציב הגדול 

פי   גדל  ושוויו  דולר  כהלוואה  10מיליארד  או  כבטוחה  גם  בהם  להשתמש  ניתן  שנה.  מדינות  28תוך   .
וניגריה   סין  ערכו  CBDCהנפיקו  כדוגמת  יציבות  על  לשמור  האמור  מדינתי  דיגיטלי  מטבע  שהוא   ,
ריכוזי בידי המדינה ולא   CBDC-, אלא שההבדל המרכזי ביניהם הוא שstablecoin-לאורך זמן, בדומה ל

 . 36מבוזר
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 (  Decentralized Identity  ,DCIזהות מבוזרת ) 

מ אחת  מאומתת  דיגיטלית  בזהות  ולשלוט  ליצור  שירותים  מאפשרת  לנותני  רגיש  מידע  לחשוף  בלי 
שירות נותן  כל  אצל  נפרדת  זהות  ליצור  צורך  וללא  פרופיל     . 28שונים,  בפינטק:  לשימוש  דוגמא 
 . 37משתמש שנשמר בארנקו, משמש לזיהוי בבנקים שונים בקוריאה

 ( Blockchain Interoperabilityממשק בין רשתות ) 

נפרד בלוקצ'יין  רשתות  בין  לחבר  וכו'.  היכולת  שירותים  תהליכים,  נכסים,  נתונים,  העברת  לשם  ות 
מסחר  שווקי  אספקה,  שרשראות  שירותים,  בין  מעבר  וגמישות  שימוש  אפשרויות  הגדלת  מאפשרת 

באמצעות  28וכו' תשלום  בפינטק:  לשימוש  דוגמא   .ontourC    אספקה בשרשרת  שירותים  עבור 
GSBN38 . 

 (  Secure multi-party computation  ,SMPCחישוב רב משתתפים בטוח ) 

מאפשרת   מאובטח.  באופן  ההצפנה  מפתחות  או  המידע  שמירת  תוך  מידע  לעבד  לצדדים  מאפשרת 
הפרטיות הגנת  חוקי  בדרישות  שעומד  באופן  גבוהה  אבטחה  ברמת  אישי  במידע  פעולות  .  80ביצוע 

 . 39(5)ראה גם שאלה מס'  Curvנמצא בשימוש של 

 

 (  Tokenizationטוקניזציה ) 

לסחור   ניתן  בלוקצ'יין.  לאסימון  פיננסי  מכשיר  או  פיזי  נכס  בין  המקשרת  בבלוקצ'יין  מוסכמה 
בין  מסחר  המאפשר  בלוקצ'יין  מבוסס  למסחר  הבסיס  זהו  "חכמים".  חוזים  באמצעות  באסימונים 

ויחידים שלBasic Attention Token  (BAT.  28חברות  לב  תשומת  ממירים  שבה  דוגמא  הינו  צרכן   ( 
 .  40לצפייה בפרסומות לאסימון סחיר בעל ערך

 (  Smart Contractsחוזים "חכמים" ) 

הצדדים.   בין  ומוסכם  מוגדר  אירוע  בקרות  המתבצעת  דיגיטלי  לנכס  ביחס  מראש  מוגדרת  פעולה 
הדבר  מתווך.  גורם  ללא  חיצוני  אירוע  בקרות  להתבצע  יכול  ואינו  בלוקצ'יין  בסביבת  נמצא  החוזה 

פעו של  חוסך  לחסכון  מביא  הדבר  ייצור,  פעולות  עבור  כי  מוערך  וזמן.  עלות תפעול  אנוש,    5%לות 
 . 41מפיק מכתבי אשראי של בנקים 3R. דוגמא ליישום בפינטק: קונסורציום  28בעלויות

 (  Blockchain Platformsפלטפורמות בלוקצ'יין ) 

וזים חכמים", אסימונים וכו', כמו  מספקת את הבסיס ליצירת יישומי הבלוקצ'יין המוכרים לנו כגון "ח
את   היתר  בין  כוללת  מבוזר.  וקונצנזוס  מבוזרים  ליומנים  תמיכה  שירותי  מספקת  , Hyperledgerגם 

Corda  ,Nextledger  .Corda  ב בלוקצ'יין  ליישומי  פלטפורמה  מהווה  וCiti-לדוגמא,   ,-Quorum  ל-
Goldman Sachs42,43 . 

 (  Blockchain PaaS  ,bPaaSשירותי ענן בלוקצ'יין ) 

בארגונים  ביניים  שלב  זהו  הלקוח.  מצד  תשתית  עלויות  ללא  בלוקצ'יין  שירותי  קבלת  מאפשרת 
יותר ומורכבות  יקרות  מערכות  להטמיע  אם  החלטתם  לפני  בטכנולוגיה  להתנסות  .  28המעוניינים 

 .apoBank44-דוגמא לשימוש בפינטק: ניהול עסקאות בניירות ערך בבנקים, למשל ב

 (  Consensus Mechanismsמנגנוני קונצנזוס ) 

המידע,   אמינות  הבטחת  לשם  מוצעת,  פעולה  על  מסכימים  המבוזרת  ברשת  הצמתים  כל  בו  תהליך 
תיעוד ועקביות המידע ביומן. התהליך נקבע על בסיס תנאים מוגדרים המאפשרים את השלמת ביצוע  

מ דיגיטליים.  בנכסים  מסחר  פעולות  לרבות  משתמשים הפעולות,  מושכת  מוצלחת  אימות  ערכת 



45 

 

קונצנזוס:   סוגי  לרשת.   PoW  ,PoS  ,PoSA  ,PoA  ,PBFT  ,Proof of Space  ,Proof ofנוספים 
Importance  ,FBA  ,BAR  ,Proof of Burn  ,quorum slicing  ,prediction markets  ,Unique Node 

Lists ,Tangaroa ,proof of DDos ,Sieve ,Raft ,proof of elapsed time . 

 (  Blockchain Walletsארנקי בלוקצ'יין ) 

קריפטוגרפיים,  מטבעות  של  ומכירה  לקניה  המשמשים  פרטיים  מפתחות  כגון  קריטי  מידע  מכילים 
NFTs ליין, יישום במכשיר הנייד או חומרה ייעודית. תחום זה משתנה  -וכו'. ארנקים יכולים להיות און

ות המשתמשים. ניתן לציין לדוגמא את ארנקי המשמורת המספקים שירותי  ומתפתח רבות לאור דריש
 .Binanceאחסון והגנה לנכסים דיגיטליים מרובים, לדוג', 

 (  Decentralized Applications  ,Dappsאפליקציות מבוזרות ) 

כך  מבוססי אתריום. האפליקציות משתמשות בחוזים "חכמים" לצורך יישום הלוגיקה,  P2Pאלו יישומי 
בהן. ששולט  אחד  מרכזי  גורם  בקלות,   שאין  להשבתה  ניתנת  שאינה  כיוון  יותר  מוגנת  האפליקציה 

וכן היא אינה תלויה בביצועי שרת בודד . דוגמא לשימוש 28קשה להגביל אותה או לשנות בה מידע, 
 .stablecoin45שהוא  Daiהתומך במטבע  MakerDAOבפינטק: שירותי אשראי באמצעות יישום של 

 (  Cryptocurrenciesמטבעות קריפטוגרפיים ) 

מבוסס על פרוטוקול מבוזר ליצירה והחלפה של נכסים דיגיטליים המייצגים ערך. משתמשים ברשת  
P2P    .אנונימי באופן  מבוזרת(  בבורסה  )לרוב  צדדים  בין  דיגיטליים  נכסים  והעברת  ליצירת  מבוזרת 

תמ ויצרו  ספקולטיביים  השקעה  לנכסי  הפכו  המסחר. המטבעות  להגברת  מנגנונים  ליצירת  ריץ 
יציב.   לא  פיאט  למטבע  גיבוי  מאפשרת  לאשראי,  מתפתחות  במדינות  אנשים  של  נגישות  מאפשרת 

 .28, הפכו אלטרנטיבה לכסף פיאטBitcoinחלקם, כדוגמת 

 

 יישומים מובילים בעולם בתחום הבלוקצ'יין 

TradeLens 

, IBMענקית הטכנולוגיה    –ל שתי ענקיות בתחומן  הוא תוצאה של מפגש רצונות ש  TradeLensמיזם  
, הגדולה ביותר  Maerskבת של ענקית ההובלה הימית  -)חברת  GTD Solutions46בשיתוף עם חברת   

, הנחשבת למועדפת בקרב Hyperledger Fabric48של     DLT. המיזם מבוסס על טכנולוגיית  47בעולם(
 .   42חברות ענק בעולם

TradeLens  כפלטפורמה שרשרת  ,  בניהול  שותפים  בין  עבודה  כסביבת  משמש  ופתוחה,  ניטרלית 
ימיים    –האספקה   נמלים  לוגיסטיקה,  ספקי  משלחים,  ויבשתיים,  ימיים  מובילים  המטען,  בעלי 

ועוד המכס  רשויות  תשלום  49ואוויריים,  תהליך  הבאים:  האתגרים  עם  להתמודד  נועד  הפרויקט   .
לט הנוטה  ידנית  עבודה  ומורכב,  תרמית, מסורבל  פעילויות  המאפשר  ממכס  שחרור  תהליך  עויות, 

 חלוקת מידע באופן לא שוויוני בין המשתתפים, העדר סטנדרט שמוביל למידע חסר ובאיכות נמוכה.
יצירת סביבת עבודה אחת עבור כלל המשתתפים, העברת מידע    הןהמטרות העיקריות של הפרויקט  

פעולה בין המשתתפים. הפרויקט נועד לשפר את סוג מהירה, אמינה, בטוחה, ערכית וחיזוק שיתוף ה
ואיכות המידע הנאסף, לרבות מידע אודות פרטי המטען, מסמכי מכירה, חיווי חיישנים )מצב הסחורה, 
אופן הטיפל בה(. המשתתפים יכולים לעקוב אחר מצב המטען והמסמכים הנלווים לו המופקים על ידי  

הובלה,   חברת  משלח,  בתהליך:  סופי.  המשתתפים  ומשתמש  אחסנה  שירותי    P&G לדוגמא,  מכס, 
כחברה המקבלת סחורה, מקבלת מידע על מצב המטען שנמצא בדרכו אליה, משך זמן ההובלה ותנאי  

זה וגם הספק מקבל מידע  )לחות, טמפרטורה, טלטול המכולה(  . היישום מבוססת על קוד 50ההובלה 
 ומים נוספים. תיאור כללי של יישום המיזם: פתוח, ובכך מקנה עבור צד ג' סביבת פיתוח של ייש 
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חיישנים מחוברים למטען, לכלי ההובלה ולנמל באופן שמאפשר מעקב אחר  לדוגמא,    Maerskבחברת  
לרישום   מועבר  המידע  וכו'.  רעד  טמפרטורה,  לחות,  חיישני  מוסיפים  הצורך  במידת  המטען.  מיקום 

כך. בכך מתאפשר לבצע מעקב אחר המטען בפלטפורמה והופך לזמין לכל המשתתפים המעוניינים ב 
 Canadian Pacificלחברת רכבות המטען  ,, לדוגמא48ומצבו. מידע דומה מועבר גם למובילים יבשתיים

Railways51 .לצורך תכנון מוקדם של הובלת הסחורה מהנמל , 

. לדוגמא,  באמצעות "חוזים חכמים", חיישנים יכולים לתקשר ביניהם ולבצע עסקאות באופן אוטומטי
כך,   המשא.  ספינת  של  לחיישן  מידע  שולח  הוא  משא,  ספינת  גבי  על  נמצא  במכולה  חיישן  כאשר 
הספינה "יודעת" מה היא נושאת, ומתבצע מילוי אוטומטי של מסמכים ממחושבים בחברת הספנות 

היעד לנמל  הגעת האונייה  עוד טרם  וחיוב הלקוח.  הח(PSA Singapore)לדוג'    48לצורכי מעקב  יישן  , 
עליו  שטעונות  המכולות  ואודות  השייט   כלי  אודות  לנמל  מידע  שולח  הנמל 52שבספינה  רשויות   .

 משתמשות במידע המוקדם לצורך קביעת תיעדוף פריקת האונייה והזמן שיידרש לפריקתה.

המידע לעיל משמש לצורך מילוי אוטומטי של מסמכים ותגובות גומלין נוספות: חישובים פיננסיים, 
לגבייה  תשלומ נמל  מיסי  וחישוב  המטען  ים  לנתוני  בפרו(בהתאם  המכס  ברשויות  הודות  53)לדוג'   .

לפעולות האוטומטיות הללו, היישום מזרז ומייעל את זרימת המידע, ומאפשר לפעולות החשבונאיות  
 .  48להיות אמינות ובטוחות יותר

(  MSCת הספנות השנייה )הטמיעה אותה גם חברו  2019, ובשנת  2018הפלטפורמה הושקה באוגוסט  
. שתי האחרונות, לבד מכך שהן משתמשות בפלטפורמה, יתפעלו 47בגודלן  46( CMA CGMוהשלישית )

. המיזם נמצא כיום בשימוש  46צמתים, ישתתפו בתהליך הקונצנזוס, יאחסנו נתונים וישמשו כמאמתים
  Forbesן הבולטים של מגזין  מיזמי בלוקצ'יי  50מספינות ההובלה בעולם. היישום דורג בין   50%-של כ

היישום מיליארד משלוחים,    2020. בשנת  2021לשנת   מיליון    14מיליון מכולות,    30עובדו באמצעות 
. הגם שישנו  54מסמכים. מספרים אלו מייצגים עלייה של יותר ממאה אחוז בהשוואה לשנה הקודמת

חברת   של  מתחרה  כדוגמת  GSBNפתרון  ספנות  חברות  כי  נראה   ,CMA-CGM  בשני רואות   ,
וציינו כי ישתמשו בשניהם וארגונים נוספים שהטמיעו את היישום,  48היישומים כמשלימים  . חברות 

.  Hamburg Sud  ,gility LogisticsA  ,APM Terminals55  מחוץ לעולם הספנות הימית וראוי לציינם הם: 
כ ישנם  לוגיס  175-כיום  ושירותי  ממשלתיות  רשויות  הובלה,  חברות  שימוש  נמלים,  שעושים  טיקה 
 .48בפלטפורמה

היישום מנוהל על ידי וועדה מייעצת המורכבת מחברות גדולות ונציגי ממשל. המאמתים נבחרים על 
ממשלתיות,   סוכנויות  נכללים  כמשתתפים  הגדולות.  הימית  ההובלה  חברות  וביניהם  הוועדה,  ידי 

 חברות שילוח, נמלים וכו'.
מאפש המיזם  כי  לראות,  ניתן  ליעד,  כיום  הגעה  צפי  דיוק  לשפר  מלאי,  להקטין  עלויות,  להפחית  ר 

להעלות את ביטחון הלקוח, לאפשר מעקב אחר פעולות השותפים, להפחית זמן המתנה של כלי שייט  
בנמל, לספק מידע רב יותר על כלי השייט, לשפר את יכולת התכנון של ההובלה היבשתית ולאפשר  

ק בזמן אמת. בבדיקת ביצועי היישום, עולה כי שימוש בו מפחית גישה של גופים פיננסיים למידע מדוי
השלבים מספר  והפחתת    40%-, הפחתת זמן ההמתנה בנמל ב90%עד    70%-את עלות עבודת הניירת ב

 .  49צמיחה בענף ההובלה הימית 15%-למיזם יש פוטנציאל להביא ל  .48  2-1-ל 10-5-למתן מידע מ
לנו  שסייעו  קריטריונים  מספר  ופיתוח,   ישנם  מחקר  יכולות  מתקדם:  הכי  במיזם  מדובר  כי    לקבוע 

החברה   של  מומנטום  והמשווקת,  המפתחת  החברה  של  פיננסי  חוסן  היישום,  של  חיקוי  יכולת 
 וביקוש לטכנולוגיה.לקוח, הערכת קצב צמיחה של מכירות המוצר -במשיכת לקוחות, יחסי ספק

Bancor   

על חברת   הייתה הראשונה להציע המרת מטבעות    כיוון הישראלית    Bancorנרחיב  מבלי    P2Pשהיא 
ייחודי, היא  כיוון שהפיתוח שלה היה  שמשתמשים נדרשו לספק את מפתח ההצפנה הפרטי שלהם. 

תוך שלוש שעות. כיום עדיין    ICOבהנפקת    2017מיליון דולר בשנת    153הצליחה לגייס סכום שיא של  
בתחום  Bancorנחשבת   דרך  פורץ  חדשני  טכנולוגיית   כיישום  מבוסס  הקריפטו  מטבעות  מסחר 

מבצעת   פיתחה  Bancorבלוקצ'יין.   היא  באמצעותם  "חכמים",  בחוזים  שימוש  שעושה  פרוטוקול 
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פעולת "המרה" של מטבעות, ולמעשה מתפקדת כצ'יינג' אוטומטי מבוזר על גבי פלטפורמת האתריום. 
 סות הקריפטו. כך, היא משמשת אלטרנטיבה להמרת מטבעות וירטואליים בבור

הנקראים   "חכמים"  בחוזים  שימוש  עושה  היישום  Liquidity Poolsהיישום  של  הסטנדרטי  במודל   .
כל צד לא בהכרח  דיגיטלי מסוג אחד לסוג אחר אולם  ישנם שני סוחרים המעוניינים להמיר מטבע 

עסקה שמספק  הינו צד ג' ל  Liquidity Provider-רוצה את המטבע של הצד השני, אלא מטבע שלישי. ה
ידי   על  במאגר מטבעות שמנוהל  הפקדתו  באמצעות  הרצוי  המטבע  בחוזה  Bancorאת  תוך שימוש   ,

של   רב  מספר  שיש  ככל  ההמרה.  עסקת  מתבצעת  גביה  על  כפלטפורמה  משמש  היישום  "חכם".  
Liquidity Providers מול מאגר ההמרה  א' מבצע את  צד  הזמינים לתיווך.  המטבעות  מגוון  גדל  כך   ,

מטבעות הזמינים, וגם צד ב' לעסקה מבצע את ההמרה הרצויה לו באמצעות מאגר המטבעות. שני  ה
שלמעשה הפקיד את הון    Liquidity Providerעמלה על ביצוע העסקה.    Bancor -הצדדים משלמים ל

נכסי   על עצם העמדת  ריבית  גם קבלת  ביצוע פעולת ההמרה, כמו  על  נהנה מעמלה  המטבעות שלו 
 . 73המרההמטבעות ל

Bancor   פיתחו תהליך שמייתר את הצורך במציאת התאמה בין שני סוחרים. כאשר משתמש מתחבר
של   המערכת  אחר,  במטבע  מסוים  מטבע  של  סכום  להמיר  מעוניין  שהוא  ומודיע   Bancorלמערכת 

ה הרשת,  של  המקומי  המטבע  את  השטח  BNT-מייצרת  לפני  מעל   .BNT    אסימון   ERC  20הוא 
  BNTהוא אסימון ייחודי.    BNTשת האתריום שמקבל זיהוי חדש, אבל בהרבה מובנים  סטנדרטי של ר

  BNTחדש שנוצר בהקשר להמרה ספציפית טוען בתוכו את המטבע שרוצים להמיר ומומר באסימון  
החדש עובר ישירות לארנק של מי שביצע את   BNT-שמכיל את המטבע אותו רצו לקבל בתמורה. ה

לשום  לחכות  בלי  מ  הפעולה  ההמרה  מתבצעת  ומהארנק  רצה    BNT-להתאמה,  שהסוחר  למטבע 
וברגע שיהיה מי שיבקש אותו    Bancorשמכיל את המטבע שהומר נשאר ברזרבה של    BNT-תחילה. ה

שוב. יתבצע  עצמו.    BNTמטבע    התהליך  בפני  סחיר  למטבע  כיום  שהפך  כחוזה    BNT-כיוון  עובד 
 פשר לעשות בו שימוש ליישומים נוספים. שיא( Smart Token"חכם", נוצר אסימון חדש )

הפרוטוקול הזה מקפל בתוכו עוד כמה יתרונות: העסקה מתבצעת רק בארנקו של המשתמש כך שהוא  
של   וכסף  נפרצו  מסחר  שזירות  מקרים  )היו  שלישי  צד  אצל  למשמורת  אותו  להעביר  צריך  אינו 

העמלות הנהוגות בזירות המסחר. זולות משמעותית מ  Bancor -משתמשים נגנב(. כמו כן, העמלות ב
בתשלום   אלא  המקובל  במובן  בעמלות  מדובר  החוזים    GASלא  מערכת  את  להפעיל  שנועד 

 . 74ה"חכמים"
מיליארד דולר, תוך    2-הם ביצעו עסקאות המרה בשווי של כ  2017מפתחי היישום מדווחים כי מאז  
ל דולרים  מיליוני  מאות  המרה.    Liquidators-חלוקת  עמלות  היישום  בתור  של  העדכנית  הגרסה 

מהווה מגבלה עבור    73נאסרה לשימוש בארצות הברית  BNT-מאפשרת מאה צירופי המרה. העובדה ש
 BNTהחברה. לאחרונה הוגשה תביעה נגד החברה בבית משפט פדראלי במנהטן, לפיה נטען כי מטבע  

ד השופט  ערך.  ניירות  חוקי  החברה  על  לחול  אמורים  ולכן  ערך,  נייר  בשל  מהווה  התביעה  את  חה 
טכניים שתתבצע 75נימוקים  עד  עתידיות,  בתביעות  מאותגרת  להיות  תמשיך  הנראה  ככל  החברה   .

,  BNT-אסדרה של המסחר במטבעות קריפטוגרפיים. במידה ואסדרה עתידית תאפשר את השימוש ב
ורי, ישנן  הדבר יסייע לפופולריות של היישום וימשוך אליו משתמשים נוספים. מעבר לאתגר הרגולט

לא תומך כיום באיזון דינאמי   Bancorשתי מגבלות טכניות שפתרון שלהם ישפר את היישום. האחת,  
מטבעות   שנית,    BNTשל  המשתמשים.  בארנקי  המטבעות  מאזן  של  וויסות  בקרה  שיאפשר  באופן 

 שעות, זאת כדי למנוע  24מהמערכת, ניתן לעשות בו שימוש רק לאחר    BNTכאשר מושכים אסימון  
יתר על כן, מסחר עתידי בנכסים דיגיטליים .  76על ידי משתמשים רבים בו זמנית  BNTמשיכת יתר של  
   .77יספק מענה שלם יותר עבור המשתמשים BNTואחרים באמצעות   NFT ,STOאחרים כדוגמת 

 
 יישומים נוספים 

 
Liink  –    פרי פיתוח שלOnyx    בבעלותJ.P. Morgan  מבוסס על טכנולוגיית ,Quorum    שפותחה על
בין  57  2020בשנת    J.P. Morgan42ידי   העברה  ביצוע  טרום  מידע  העברות  מדינות  -לשם  בין  בנקאית 
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על מנת שההעברה הבנקאית תתבצע  ושלם,  עדכני  כי המידע אודות המוטב  שונות באופן המבטיח 
וללא דחיית הפעולה. נמצא בשימוש של כ עיכובים  וביניהם    425-ללא  הגדולים    50וך  מת  27בנקים, 

את  58בעולם למנות  ניתן  הבנקים  בין   .J.P. Morgan  ,Deutsche Bank  ,Banorte54  ,SBI59  ,Bank of 
Montreal60.  מיזמי בלוקצ'יין הבולטים של מגזין  50היישום דורג ביןForbes  54  2021לשנת . 

Food Trust  –    פרי פיתוח שלIBM    טכנולוגיית  מבוססHyperledger Fbaric    המאפשר ,  2018משנת
למקורו   עד  השיווק  ברשתות  הנמכר  מזון  של  מסלולו  אחר  המזון.    –להתחקות  גודל  שבה  החווה 

המידע  את  לקבל  מאפשר  היישום  שלו.  שגוי  רישום  או  שינויו  ומונע  מבוזרת  בצורה  נשמר  המידע 
ויחד עם    QRעל המוצר מוטבע קוד  , כפי שהיה עד כה.  61הנדרש תוך כמה שניות במקום שבעה ימים

לאתר  מאפשר  זה  מידע  המזון.  שעבר  המסלול  את  הלקוח  מקבל  חכם,  טלפון  באמצעות  סריקתו 
אחד הלקוחות שהטמיעו את   היא Walmart. 54במהירות ולהסיר מהמדפים מזון מזוהם או שאינו בטוח

היישום סייע לשש    2020. בשנת  מוצרים כגון עלים ירוקים, קפה, פירות ים ובשר  500-היישום ביותר מ
ה של  שעה  FDA-חקירות  בתוך  במזון  זיהום  מקור  לא 62לאיתור  מזון  באיתור  הזמן  לחסכון  מעבר   .

בטוח, הוא מאפשר למנוע השמדת סחורה שאינה נגועה, שעד כה הושמדה בעקבות העדר מידע מדויק  
מכס האמריקאית לגבי מעקב  ערכה החברה פיילוט יחד עם רשות ה  2021. בשנת  11על המזון המזוהם

 Nestlé  ,Golden State Foods  ,Dole  –אחר מזון מיובא. ארגונים נוספים שעושים שימוש ביישום  
Food Company63  ,Carrefour64  בין דורג  היישום  מגזין    50.  של  הבולטים  בלוקצ'יין   Forbesמיזמי 

 . 54  2021לשנת 
XCEED  –    פיתוח של , מבוסס טכנולוגיית 2020ענף הרכב משנת  יחד עם מספר חברות מ  IBMפרי 

Hyperledger Fbaric65דרישות רגולטוריות אירופאיות הקיימות    6,000-. היישום נועד להבטיח ציות ל
פרטים  כולל  המידע  הרכב.  ייצור  לשלב  ועד  התכנון  משלב  הערך  שרשרת  ממשתתפי  אחד  כל  לגבי 

חומר  ותכונות  גיאומטריים  נתונים  לבטיחות,  אמין הקשורים  מאובטח,  באופן  ברשת  נשמר  הוא  ים. 
ומבלי לפגוע בסודות מסחריים ופטנטים. המידע שמועלה למערכת נבדק, מאושר ומשותף, תוך מתן  

ציות או חריגה מפרוטוקול שנקבע מראש. השימוש במערכת צפוי לשפר -התראה בזמן אמת לגבי אי
ניהול תהליכים ב15-30%-ייצור ב  ציות.  -עלויות הקשורות לאי  50%הפחית  ול  10%-, להפחית עלויות 

ישנה כוונה להטמיע את היישום בתהליכים נוספים הקשורים לייצור רכבים: תוכנה, תיקון ותחזוקה,  
. חברות נוספות שעושות שימוש  66ומתן אישור רשמי לתהליכים  CO2טיפול בסוללות, מחזור, חתימת  

 . Faurecia ,Groupe Renault ,riesKnauf Indust ,Simoldes ,Coskunöz65 –ביישום  
GoDirect Trade  –    של פיתוח  טכנולוגיית  67  2018משנת    Honeywellפרי  מבוסס   ,Hyperledger 

Fbaric68היישום מאפשר לקיים מסחר  54ומשומשים בענף התעופה  69, לשם סחר בחלקי חילוף חדשים .
הס גבוהה. הפלטפורמה מחליפה את  וברמת אמון  יעיל, מאובטח  -חר באמצעות טלפונים, איבאופן 

בו פריט  באותו  מסחר  מונע  היישום  ומתווכים.  ביישום  -מיילים  שונים.  סוחרים  שני  ידי  על  זמנית 
בעיות   הסרתו,  התקנתו,  שעבר,  טיפולים  היסטוריית  ייצור,  תאריך  הכולל  פריט  כל  על  מידע  נשמר 

עקב    69פריטים בלחיצת כפתור  שנתגלו בו וכו'. היישום מקנה רמת אמון גבוהה במידע, עד כדי רכישת
ושווי הסחורה המוצגת בו    70חברות  4,000-הסתמכות על המידע המופיע ביישום. נמצא בשימוש של כ

 . 54  2021לשנת  Forbesמיזמי בלוקצ'יין הבולטים של מגזין   50מיליארד דולר. המיזם דורג בין  4-הינו כ
 Boeing71  ,Signature Technicair  ,51 ESG-Area70  ,Duncan  –חברות נוספות שעושות שימוש ביישום  

Aviation  ,Dallas Airmotiveמיליארד    7-. היקף המכירות עד כה באמצעות היישום עומד על יותר מ
 .69דולר
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 מבט לעתיד 

עתיד התחום תלוי באופן התקיימותם של שלושה יסודות: התפתחות טכנולוגיית בלוקצ'יין, יישומים  
תה טכנולוגיה וההיבט הערכי/חוקי שטמון באופן יישומה. היכולת לספק מענה ראוי שיתבססו על או

תהליכי   עקב  להתחזק  להמשיך  עתיד  התחום  והרגולטור.  משתמשים  במפתחים,  תלויה  לשלושתם 
את   שיוביל  התחום  חיים.  תחומי  של  רחב  במגוון  עבודה  בתהליכי  וכסף  זמן  של  וחסכון  התייעלות 

יננסי. אליו יצטרפו הגנת סייבר, שרשרת אספקה, בריאות, ביטוח, שירותים  השינוי יהיה הסקטור הפ
חוקים,   הקרובות  בשנים  יגובשו  בתחום,  הרבים  השינויים  במסגרת  וכו'.  "חכמות"  ערים  ציבוריים, 
אסדרה ותקני חשבונאות, שיספקו יותר וודאות לגבי "כללי המשחק" במציאות הטכנולוגית החדשה  

יע הרגולטור  הצבת שנוצרה.  לצד  מחד,  ציבוריים  שירותים  שיפור  לצורך  בטכנולוגיה  שימוש  שה 
מגבלות על שימוש בה מאידך, באופן שיאפשר לו לשלוט במדיניות המוניטרית של המדינה והגנה על  
פרטיות המידע של המשתמשים. דוגמא קיצונית לשליטה בטכנולוגיה, כמו גם עיצוב עתיד התחום,  

ן מתמודדת עם הטכנולוגיה. מדינות יקבעו את לגיטימיות היישומים בעוד  ניתן לראות באופן שבו סי
יהפוך למוצר נפוץ ומשלים לכסף פיאט )אך לא יחליף אותו לגמרי(   CBDCשאחרים יאסרו לשימוש.  

התחום,  אסדרת  מהמדינות.  בחלק  לחוק  מחוץ  יוצאו  ומבוזרים  תנודתיים  אחרים,  שמטבעות  בעוד 
נכסי לאחזקת  חוקים  הסייבר,  חקיקת  הגנת  יכולות  שיפור  משתמשים,  לזיהוי  מנגנון  דיגיטליים,  ם 

השקת מוצרי ביטוח בתחום ועוד, יגבירו את רמת האמון של המשתמשים וכתוצאה מכך גם את היקף 
לכסף  חוקיים  קריפטוגרפיים  מטבעות  המרת  יאפשרו  מבוזרות  בורסות  בלוקצ'יין.  ביישומי  השימוש 

עסקיי ארגונים  בקלות.  בעולם  פיאט  הפעילות  להסדרת  בחקיקה  מגובות  עסקיות  נורמות  יגדירו  ם 
חדשות   משרות  ייווצרו  בתחום,  לעסוק  אדם  כוח  יותר  יכשירו  ואחרים  אקדמיים  מוסדות  העסקי. 
קונסורציום   חשבונות(.  הנהלת  פקידי  )לדוג'  אחרות  משרות  של  העלמות  לצד  הבלוקצ'יין  בתחום 

יותר ויתרכזו בשיתוף פעולה כדי לנצל ידע, יתרון לגודל ולהקטנת  בלוקצ'יין יהיו גדולים יותר ומעטים
  1.76השימוש בטכנולוגיה עשוי לתרום לצמיחת הכלכלה העולמית בעד  .  28,35,72עלויות פיתוח והטמעה

( וליצירת  44%במונחי תל"ג עולמי, ובקצב צמיחה שנתי של    1.4%)  2030טריליון דולר בשנה עד שנת  
 . 3בודה חדשיםמיליון מקומות ע 40

של   שוק  משווי  לגדול  צפוי  העולמית  הבלוקצ'יין  טכנולוגיית  ב  4.9שווי  דולר    67.4-ל  2021-מיליארד 
עד   דולר  של  2026מיליארד  שנתי  צמיחה  ובקצב  סוף  68.4%4,  עד  כי  מעריכים,  אולם   .2023  35%  

מעה נמוך של יישומי  מיישומי בלוקצ'יין בארגונים יתממשקו עם שירותים מבוזרים. הסיבה לאחוז הט
שאינם  עסקיים  מתהליכים  הנובעות  מגבלות  אם  כי  הטכנולוגיה,  אינה  הקרובות  בשנים  בלוקצ'יין 
מותאמים לטכנולוגיה, קושי בהגדרת בעלי השליטה ברשת, העדר יעדים ברורים והעדר יכולת מדידה  

ם והפועלים לצד יישומים  בעתיד, הבלוקצ'יין יאופיין בשירותים ריכוזיים הכוללי   של החזר ההשקעה.
, אולם המגמה תתרחב גם לתחומים נוספים. כמו כן, יהיה גידול  CeDeFiובראשם    CeDeXמבוזרים,  

ישתפרו.   המידע  הגנת  שאפשרויות  ככל  ציבורית  בלוקצ'יין  על  שיתבצעו  הפרטיות  הפעולות  בהיקף 
נקודת ממשק ביניהן, ככל   ולבסוף, יוטמעו מערכות עסקיות מבוססות בלוקצ'יין בארגונים שונים עם

-5-שאפשרויות ממשק אלה יתפתחו. רוב טכנולוגיות הבלוקצ'יין יאומצו ויהפכו לנחלת הכלל בעוד כ
כגון    10 הציבוריים  אלו  לבין  הארגונים  של  הפרטיים  השירותים  בין  ממשק  שיתבצע  לאחר  שנים, 

ארגונ נפרדות.  עסקיות  רשתות  בין  ממשקים  הקמת  וכן  מבוזר,  מסוג  קונצנזוס  קונסורציום  ים 
בתחום   ודרישות  סיכונים  התמורה,  את  להבין  מנת  על  הקרובות  בשנים  לפעול  ימשיכו  בלוקצ'יין 
בחוויית   שיפור  תהליכים,  בביצוע  מהירות  שיפור  נחווה  הריכוזיים.  לשירותים  בהשוואה  הפינטק 

ברור   תקן  ייקבע  האינטרנט,  רשת  של  ביזור  האנרגטית,  היעילות  שיפור  מידע,  המשתמש,  לעיבוד 
 . 28,35,72ותגבר השליטה במידע האישי של משתמשים ביישומי הבלוקצ'יין 
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 הבלוקצ'יין בישראל 
)  200-150קיימים   בתחום  טרם  .  23( 2019מיזמים  ראשית,  הקיים.  המצב  על  משפיעים  גורמים  מספר 

ובמתן מענה גובשה תשתית אסדרה הוליסטית התומכת ביישומיה הרחבים של טכנולוגיות מבוזרות  
יוצרת שהיא  לאתגרים  הנכסים 21כולל  לרישום  המתייחס  הון  הלבנת  איסור  צו  פורסם  לאחרונה   .

, אולם עדיין נדרשת  22הדיגיטליים בגופים הפיננסיים, שנועד לספק מידה מסוימת של תקנות לתחום
ם במסחר,  עבודה רבה בתחום. שנית, העדר נכונות של התאגידים הבנקאיים לאפשר לגורמים העוסקי

המרה  ותיווך של מטבעות קריפטוגרפיים וכן למיזמים בתחום הבלוקצ'יין, לקבל שירותים בנקאיים.  
העליון   המשפט  בית  של  דין  פסק  קיים  כי  יצוין,  עבריינית.  לפעילות  להיחשף  החשש  עקב  זאת 

בנקים לא פרסם בנק ישראל נוהל לפיו ה  2021. בסוף  21המאפשר מתן שירותים בנקאיים לגורמים אלו
יוכלו עוד לאסור באופן גורף העברת כספים שמקורם בפעילות במטבעות וירטואליים ויידרשו להגדיר 

. דוגמא לחוסר הבהירות 23. שלישית, חוסר הכרות והבנה של הטכנולוגיה101מדיניות ונהלים מתאימים
יגיטלית למסחר ניתן לראות בהחלטת  הוועדה של רשות ניירות ערך שבחנה את הקמתה של בורסה ד

למיזמים  בהתאם  ולפעול  מחייבת,  רגולטורית  מסגרת  לקבוע  שלא  בחרה  היא  דיגיטליים.  בנכסים 
כנכסים   קריפטוגרפיים  מטבעות  ממסה  ישראל  מדינת  הקיימת,  הבהירות  חוסר  לצד  בפניה.  שיוצגו 

 .21והם כפופים למס רווחי הון
, וממשיך לבצע ניסויים בסביבת 24יגיטליבנק ישראל פרסם נייר עמדה בדבר בחינת השקה של שקל ד

, אולם טרם קיבל החלטה בנושא. יחד עם זאת, עמדת בנק ישראל היא כי בכל מקרה אינו 25אתריום
 .  24מתכוון לוותר על התיווך והניהול של המערכת הבנקאית

במגוון  בארץ ובעולם    SMEs-ישנם מיזמים ישראליים רבים בתחום המיועדים להציע מגוון פתרונות ל
ישראליות   ועוד. חברות  פיננסים  ציבוריים,  שירותים  לוגיסטיקה,  רפואה, חקלאות,  סייבר,  תחומים: 

, אולם עיקר היישומים בתחום מופנים בשלב זה  ICO-חקרו את התחום לאורך שנים, היו שותפות ב
הגלובלי כול23כלפי השוק  זה  יישומים במגזר  זה נמצא בראשיתו.  נושא  הציבורי  לים, השקת  . במגזר 

בתחום ניהול שרשרת אספקה מבוסס בלוקצ'יין בשיתוף חברת נמלי ישראל, "אדמה"   2020-פרויקט ב
 .21הון" של רשות ניירות ערך-ו"צים". יישום נוסף של הטכנולוגיה קיים במערכת "הצבע

לציין את:   ניתן  בלוקצ'יין  ויישום  הישראליות שעוסקות בפיתוח  ,  Bancor  ,Coluבין חברות המפתח 
it-QED,BL    Wave  ,Bitrated  ,Coindash  ,Curv  ,Saga  ,Fireblocks109  ,epiphyte  ,Carats  ,MultiChain  ,

GK8 ,KZen ,ChromaWay26. 

בלוקצ'יין   מבוססי  בנכסים  להשקעה  והן  הפיננסי  בסקטור  בטכנולוגיה  השימוש  בעצם  הן  נעסוק 
 השקעות, שוק ההון וחברות הביטוח. בסקטור זה. הסקטור נחלק לתחומים הבאים: בנקאות, בתי 

ב  –  בנקאות  השיק  "הפועלים"  הרשת    2020-בנק  בלוקצ'יין.  מבוססת  דיגיטליות  ערבויות  רשת 
מאפשרת תקשורת ישירה בין מנפיק הערבות למוטב ללא צורך בהליך ידני ארוך ומסורבל. בכך הפך 

הטמיעו יישומים של הטכנולוגיה . שאר הבנקים טרם  91בנק "הפועלים" לראשון שהטמיע טכנולוגיה זו 
נייר עמדה בדבר בחינת   זה, בנק ישראל פרסם  ביצוע עסקאות. בהקשר  כדוגמת חוזים "חכמים" או 

 . 25, וממשיך לבצע ניסויים בסביבת אתריום, אולם טרם קיבל החלטה בנושא24השקה של שקל דיגיטלי
השקעות  השקיע    –  בתי  שחם"  בי  100"אלטשולר  בקרן  דולר  קרנות  GBTC92טקוין  מיליון  "איילון   ,

של   מינימלית  חשיפה  רמת  עם  חדשה  נאמנות  קרן  הנפיקה  "איילון"  מבית  למניות    75%נאמנות" 
בלוקצ'יין ומדדי  כרייה  ומשקיעים  93בלוקצ'יין,  הרגולטור  את  עוקפים  למעשה  מוסדיים  גופים   .

וכו'  אלטרנטיביים  נכסים  קרנות  סל,  קרנות  יישום92באמצעות  מוכר  לא  בתי    .  שהטמיעו  בלוקצ'יין 
 השקעות בישראל. 

בשוק ההון הישראלי מתבצעות השקעות בנכסים קריפטוגרפיים ובחברות בלוקצ'יין. בתי    – שוק ההון 
חוזים   כדוגמת  דיגיטליים  בנכסים  ישירה  בית השקעות" מאפשרים השקעה  "אקסלנס  כגון  השקעות 

קריפטוגרפיים מטבעות  על  ב94עתידיים  רש  2021-.  ציבורית  אישרה  לחברה  לראשונה  ערך  ניירות  ות 
 25%)"טקטונה"( אישור זמני למסחר במטבעות קריפטוגרפיים כל עוד היקף פעילותה לא עולה על  

החברה ב103ממאזן  הבורסה    2022-.  אישור  קיבלה  הציבורית  איי.סי.בי  עם  שהתמזגה  קסטל"  "סילבר 
 . 108להנפיק אג"ח )"קריפטוניה"( מגובת ביטקוין
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ני ברשות  הטמיעה  ערך  ידי    2018-ירות  על  ומסרים  מידע  להעברת  "יעל",  במערכת  הטכנולוגיה  את 
הון" של רשות ניירות  -. קיים יישום נוסף של הטכנולוגיה במערכת "הצבע95הרשות לגופים המפוקחים

  .21ערך
ה סגורה לחברי המסלק  BSLמיליון ₪ מערכת    15-הבורסה לניירות ערך פיתחה והשיקה בעלות של כ

 .96המאפשרת השאלת ניירות ערך )"שורט"( בצורה מאובטחת תוך שימוש בחוזים "חכמים"
הון   באמצעות    2017-2018בשנים    –גיוס  ההון  גיוס  מסלול  בישראל  מטבע    –  ICOהתפתח  הנפקת 

של   השנייה  במחצית  ושירותים.  לרכישת סחורות  עתידי  לשימוש  חווה    2018מבוזר ספציפי  התחום 
משמעותית בישראל   ירידה  שהרגולטורים  וכיוון  זו,  בדרך  הון  שגייסו  חברות  מביצועי  אכזבה  לאור 

באמצעות   הון  גיוס  זו.  פעילות  על  מגבלות  הטילו  משקיעים    ICOובעולם  באמצעות  בגיוס  הוחלף 
חוזה    –  SAFTהנפקת ניירות ערך כאסימון דיגיטלי או באמצעות    –  STOפרטיים וקרנות הון, הנפקת  

   . 23ןעתידי על אסימו
חברות הביטוח בישראל טרם החלו להטמיע שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין, למרות    –  חברות הביטוח

תביעה,   הגשת  פוליסה,  רכישת  כדוגמת  הטכנולוגיה,  את  בהם  ליישם  שניתן  רבים  תהליכים  שישנם 
ליסת  . יחד עם זאת, חברות הביטוח מספקות פו97הפעלת ביטוח חיים באמצעות חוזים "חכמים" ועוד

נכסים   ביטוח  קריפטוגרפיים,  מטבעות  הנפקת  ביטוח  לרבות  זה,  בתחום  שעוסקות  לחברות  ביטוח 
מספר   .98דיגיטליים, לצד ביטוח סייבר. כיוון שהתחום נחשב למסוכן, פרמיות הביטוח גבוהות מאוד

סחרת  שנ  i-Bondדוגמאות להתפתחות בסקטור הפיננסי בעולם: הבנק העולמי הנפיק אג"ח דיגיטלית  
שפועלת    SIXעל גבי הבלוקצ'יין. אחת הבורסות המתקדמות ביותר בנושא היא הבורסה השוויצרית  

דיגיטל" הקים   דיגיטליים. בית ההשקעות "מורגן קריק  לעבור לאינטגרציה מלאה של מסחר בנכסים 
מגוון  מיזם עם שתי קרנות פנסיה ציבוריות בארה"ב להשקעה בנכסים דיגיטליים. כיום ניתן להנפיק  

של נכסים: נדל"ן, חוב, נגזרים, מניות, אג"ח וכו'. ניתן לזקוף חלק מהתפתחות התחום לכניסת שירותי  
למשל   שמספקת  ערך,  ניירות  של  ופנסיה   Fidelityהמשמורת  נאמנות  קרנות  גידור,  קרנות  . 99עבור 

זה בגישת המוסדיים בעולם להשקעה בתחום  שינוי  ניצנים של  רבים  97ישנם  ברחבי העולם . בנקים 
הגברת  לגודל(,  )יתרון  עלויות  הוזלת  לצורך  שלהם  המידע  במערכות  הטכנולוגיה  את  הטמיעו 

 .  100אפקטיביות, מניעת טעויות ומעשי הונאה
 
 

 צעדים למימוש הפוטנציאל הגלום בבלוקציין בישראל 
בפ הפיננסי  ובמגזר  בישראל  הבלוקצ'יין  בטכנולוגיית  הגלום  הפוטנציאל  מימוש  והתאמה  לצורך  רט 

 למתרחש בעולם, יש לנקוט במספר צעדים: 
משרדי, בראשות מנכ"ל משרד ממשלתי רלוונטי, אשר יהיה אמון על גיבוש תפיסה  -מינוי צוות בין .א

תחומים   לקידום  חדשנית  ורגולטיבית  נורמטיבית  משפטית,  תשתית  תקדם  אשר  הוליסטית, 
, ולבסוף יגיש דו"ח רחב היקף שישמש בסיס מבוססי בלוקצ'יין בישראל. הצוות ייפגש באופן עיתי

 לחקיקה ורגולציה עדכנית.
גיבוש תכנית הכשרה רחבה בתחום הבלוקצ'יין )לרבות למידתן של טכנולוגיות עדכניות נוספות(   . ב

 אשר תהא חלק מתהליך פיתוח הסגל הבכיר הנוכחי והעתידי במגזר הציבורי והמשפטי.
"י . ג הלאומי  המיזם  מטה  על  רבלהטיל  מערכתית  תכנית  לגבש  דיגיטלית"  להקניית  -שראל  שנתית 

 ידע לאזרחים על הבלוקצ'יין, יתרונותיה וההזדמנויות הגלומות בה, לצד הסיכונים הקשורים בה. 
של האפשרות להקל על פתיחת    –בבנק ישראל ובפיקוח על הבנקים    –נדרשת בחינה מחודשת   .ד

מ של  בנקאיים  לשירותים  ונגישות  בנק  נוספים חשבון  ו"שחקנים"  קריפטו  בלוקצ'יין,  יזמי 
"באקוסיסטם" הקריפטוגרפית, וזאת מבלי לפגוע בעמידה בהוראות הלבנת הון ו/או בכל הוראות  

 דין אחר. 
בצרכים  ההכרה  את  בתוכה  הכוללת  גישה  לאמץ  בישראל  המדיניות  מעצבי  על  אלו,  צעדים  לצד 

 הבאים:
אסדרה, הגברת הדיאלוג עם התעשייה, מיסוד מנגנוני באמצעות    –הגברת הוודאות הרגולטורית   .א

 של רשות ניירות ערך, ימי עיון וכו'.  Regulatory Innovation Hubהעברת ידע והכשרה כגון 
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הטכנולוגית  . ב הסביבה  של  הייחודיים  מאפייניה  את  התואמת  גמישה  רגולטורית  מסגרת  פיתוח 
ל"מתו מותאמת  אסדרה  מסגרת  בניית  למשל,  נזילות,  המשתנה.  ספקי  )ארנקים,  החדשים"  וכים 

ועוד(, מתוך הבנת תפקידם  דיגיטליים  צ'יינג'רים, בורסות הקריפטו, מפיצי נכסים  חברות דירוג, 
כן,   הפיננסית המסורתית. כמו  הדיגיטלי בשונה מתפקידם של הבנקים בסביבה  הייחודי במרחב 

 התאמת דיני החוזים ודיני הגנת הצרכן לתחום זה. 
מעטפת    חיזוק  . ג בניית  באמצעות  המסורתיים  השווקים  לסביבת  הבלוקצ'יין  סביבת  בין  הממשק 

 רגולטיבית לגורמי "המרה", לרבות רישוי, בקרה ופיקוח.
בלוקצ'יין .ד מבוססי  הון  גיוסי  לביצוע  תומכת  רגולטורית  שוק  ארכיטקטורת  תשתית  ,  83פיתוח 

מתאימה ו90תקשורת  מבוס,  המונים  מימון  לבצע  מערך האפשרות  יצירת  במקביל,  אסימונים.  ס 
 תמריצים לחברות קטנות ובינוניות לעידוד שימוש מושכל במנגנוני גיוס הון מבוססי בלוקצ'יין. 

ונקיטת  .ה "חכמים"  חוזים  במסגרת  סכסוכים  ליישוב  מקוונים  הליכים  לאימוץ  תמריצים  יצירת 
 אמצעים שיבטיחו את ההוגנות והאפקטיביות של הליכים אלה.

בתחרות  ב .ו פגיעות  עם  להתמודדות  והתאמתם  התחרות  את  המסדירים  הכלים  חסמי   –חינת 
הגדרת  המשתתפים,  אנונימיות  עם  התמודדות  כוח,  לצבירת  בטכנולוגיה  חולשות  ניצול  כניסה, 
סמכות  וקביעת  עסקאות   של  ביצוען  מקום  זיהוי  הרלוונטיים,  הגיאוגרפי  והשוק  המוצר  שוק 

 השיפוט עליהן. 
למבחני הגברת   .ז להיחשף  מניסיונם,  למידה  לצורך  הגלובאליים  המדינתיים  הפעולה  שיתופי 

( רגולטוריים POCהתכנות  גופים  ידי  על  שונים  ממשל  בהיבטי  בטכנולוגיה  ולשימושים   )
(Suptech/Regtech .) 

ומכוני  .ח אוניברסיטאות  עם  בישראל  הרגולטורים  של  ודיאלוג  פעולה  שיתופי  של  מסגרות  בניית 
   .21בישראל ובחו"ל להעמקת הידע ושיתופי הפעולה המחקרייםמחקר 
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 רקע 

 

בשנת   שם  מטבעות    2009אי  או  וירטואליים  מטבעות  הידועים  נכסים  של  חדש  בסוג  פריחה  חלה 
נכס דיגיטלי של  ייצוג  הוא  קריפטוגרפי  יכול   קריפטוגרפיים. מטבע  דיגיטלי, שבמקרים מסוימים  לא 

 לשמש גם כאלטרנטיבה לכסף. המטבע הראשון שנוצר הינו מטבע הביטקוין. 

  14אם השנים שווי השוק וכמות הכסף הנסחרת במטבעות הווירטואליים עלתה משמעותית, ונכון ל  
 טריליון דולר.  2.14-של מטבעות אלו הינו כ 83שווי השוק   2021לדצמבר 

 

הטכנולוגיה מאחורי מטבע הביטקוין, ומאחורי מרבית המטבעות הקריפטוגרפים והנכסים הדיגיטליים 
, נקראת בלוקצ'יין. הבלוקצ'יין היא שיטת מחשוב המבוססת על טכנולוגיית הרישום  84שנוצרו אחריו

 . המבוזר המאפשרת לאחסן מידע בצורה מוגנת, מוצפנת ומבוזרת

 

החדשנות המרכזית בטכנולוגיה היא שהיא מאפשרת ביצוע עסקאות שלא נדרש בהן אמון בצד השני  
המשתתפים  רשת  שבו  מצב  ויוצרת  בנק(   )לדוגמא  במתווך  הצורך  את  שמייתר  ובאופן  לעסקה, 
 מוודאת עסקאות ודוחה עסקאות באמצעות מנגנון של אימות קולקטיבי ומבוזר של משתתפי הרשת.

 

 שוק המטבעות הוירטואליים: –ות של שוק הקריפטו ההתמסד

עם התבגרות שוק הקריפטו, ניתן להבחין בעניין ההולך וגובר של משקיעים בתחום, בין אם משקיעים  
ללקוחותיהם   לא אפשרו  פיננסים  מוסדות  בעוד שבעבר  בנוסף,  פיננסיים.  מוסדות  ובין אם  פרטיים 

 וייעוץ בתחום. יננסים גדולים מספקים שירותי מסחרשירותים הקשורים בשוק זה, כיום מוסדות פ

 

וירטואליים כאמצעי תשלום היום מטבעות  העולם מקבלים  אך    ,אומנם מאות אלפי סוחרים ברחבי 
כסף   המאפיינות  המסורתיות  התכונות  את  מקיים  איננו  עדיין  הביטקוין  זאת,  ערך,  85עם  )שמירת 

 אמצעי חליפין, יחידה למדידה חשבונאית(.  

על משקיעים מ רגולטורי שמקשה  וודאות  ישנו חוסר  ופרטיים להעמיק את פעילותם בנוסף  וסדיים 
   .בשוק הקריפטו

 

 

 

 

 

 
   https://coinmarketcap.comשווי שוק מטבעות ווירטואליים,  83

84 באוניברסיטת  קולר  שם  על  לניהול  הפקולטה  דיגיטליים,  נכסים  סוגי  אביב,    סקירת  תל    

https://coller.tau.ac.il/sites/coller.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/newsletter/amiram.pdf , September 2019 
מה כן?  אז  -גלובס, אביחי שניר : האם הביטקוין הוא כסף, ואם לא  85  
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001216854? , 26.12.2017 

https://coinmarketcap.com/
https://coller.tau.ac.il/sites/coller.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/newsletter/amiram.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001216854?
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 מטבעות וירטואליים כאפיקי השקעה:

ישירה   • באמצעות   –השקעה  מתאפשרת  עצמן,  הווירטואלי  המטבע  של  ומכירה  רכישה  באמצעות 
 זירות מסחר אינטרנטיות.

עקיפה   • מה  –השקעה  דורשים  שאינם  עקיפים  פיננסיים  מכשירים  מספר  להחזיק  באמצעות  משקיע 
דוגמא למכשירים אלו הם השקעה בקרנות השקעה המשקיעות בשוק הקריפטו   מטבע באופן פרטי. 

(Investment Trust( ספציפי  מטבע  עוקבת  סל  תעודת   ,)ETF  בחוזים ומסחר  אופציות  מסחר   ,)
 עתידיים.

 

יים ישנם גם  למרות כל היתרונות והאטרקטיביות של השימוש במטבעות ווירטואל  -  לא הכל "ורוד"
 לא מעט חסרונות:

חוקיות   • לא  לעסקאות  לשמש  מטבעות   –יכול  עסקאות  של  והאבטחה  שהפרטיות  מכיוון 
או  שלהם  הארנק  כתובת  לפי  משתמש  כל  אחר  להתחקות  לממשלה  קשה  גבוהות,  קריפטוגרפיים 

 לעקוב אחר הנתונים שלהם. 

הרבה כוח חישוב מה שהופך אותו    כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים דורשת  –השפעות סביבתיות   •
ביטקוין   וכורי  רגילים,  במחשבים  ביטקוין  לכרות  ניתן  לא  כבר  היום  וחשמל.  אנרגיה  של  ל"זללן" 
זיהום אוויר   יוצר  גדולים הנמצאים במדינות כמו סין משתמשים בפחם כדי לייצר חשמל, דבר אשר 

 גדול. 

לפריצות   • הב  –רגישים  מאוד,  מאובטחים  עצמם  ובעסקאות  המטבעות  שלהם  באחסון  היא  עיה 
, נפרצו בשנים האחרונות ומטבעות דיגיטליים בשווי  Mt Goxאו    Bitfinexחילופין. כמה בורסות, כמו  

 של אלפי ומיליוני דולרים נגנבו.

בניגוד לכסף שלנו בבנק או לעסקאות שאנחנו עושים בכרטיס אשראי   –אין מדיניות החזר או ביטול   •
אין  הקריפטו  כספים    בעולם  בטעות  שולח  מישהו  אם  או  לצדדים,  הנוגעת  מחלוקת  יש  אם  ביטוח. 

לכתובת ארנק שגויה, הלך הכסף. היו המון עסקאות שהמוצר או השירותים עבורם מעולם לא הגיעו 
 ליעדם ואין את מי להאשים או לאן לפנות.

 

בארה" הבאים:  הגיאוגרפים  באזורים  הווירטואליים  המטבעות  תחום  נראה  סין,כיצד  ישראל  ב, 
ראשית נציין כי בכל האזורים הגיאוגרפיים הנ"ל ישנו שימוש רחב במטבעות ווירטואליים,   ואירופה ?

אישי שימוש  למטרות  והן  מסחר  למטרות  מוצרים  \הן  של  קנייה  כגון  כאמצעי   Onlineעסקי  או 
המדינות כלפי  להעברת תשלום באופן "שחור", כלומר ללא חשבונית, אך היחס הרשמי של האזורים ו

 המטבעות הללו אינו אחיד ושונה בין מדינה למדינה.

 

 יחס הבנקים המרכזיים למטבעות הווירטואליים באזורים השונים 

עדיין לא ניתנו רישיונות לנותני שירות בנכסים וירטואליים וטרם הוסדר צו איסור    86במדינת ישראל 
פיקוח א אין  כן  כמו  פעילותם,  על  הון שיחול  שעוסקים  הלבנת  פרטיים  ואנשים  עסקים  על  פקטיבי 

בתחום הזה ועל כן בנק ישראל בתמיכת המדינה, אינו מחייב את התאגידים הבנקאיים לתת שירותים  
 הקשורים לנכסים וירטואליים. 

יחס הבנקים מקשה מאוד על משקיעים פרטיים ועסקים לנהל פעילות תקינה מבחינת תזרים מזומנים  
 בעות הווירטואליים.בנקאי בכל הנוגע למט

 
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353876, 22.12.2020רון שטיין:יחס בנק ישראל לשוק הקריפטו ,  86

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353876,%2022.12.2020
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. מטרת  MICAאת רגולציית    2020  -לקדם ב  87( התחילEuropean Central Bank)  ECB  -באירופה, ה
השירותים   של  הקיימת  בחקיקה  מכוסים  שאינם  קריפטו  לנכסי  משפטית  וודאות  לספק  הרגולציה 

, היעד  ECB  -ורך ברור. חשוב לציין כי מבחינת ההפיננסיים של האיחוד האירופי, שלגביהם יש כיום צ
שנת   הוא  הרגולציה  להכרה 2024להטמעת  בשלבים מתקדמים  נמצא  האירופי  האיחוד  כי  ניכר  אך   ,

הווירטואליים במטבעות  שימוש    -ותמיכה  לעשות  אירופיים  עסקים  לאנשי  מאפשר  אשר  דבר 
 במטבעות אלו באופן שוטף יותר.

ע ניסיון  היה  בעבר  בשנים בארה"ב,  אך  הקריפטו,  בשוק  משקיעים  ולהגביל  רגולציה  לחוקק  יקש 
משמעותית  תמיכה  ישנה  ל"חוקיים",   88האחרונות  הפכו  הווירטואליים  והמטבעות  הקריפטו  בשוק 

אזרחים   לרגולציה,  בכפוף  הקרובה  בתקופה  ולמכור  כתוצאה  להחזיק  לקנות,  יוכלו  אמריקאים 
 מטבעות ווירטואליים דרך הבנקים שלהם. 

משמעותית  התנגדות  ישנה  בעולם  המדינות  למרבית  בניגוד  במטבעות   89בסין,  המסחר  לכל 
ווירטואליים. סין החליטה לאסור ולהוציא מחוץ לחוק מסחר במטבעות ווירטואליים וכריית מטבעות, 

 טבע דיגיטלי ייחודי לסין שהוא היחידי שבו יהיה שימוש. כאשר היא בוחנת הנפקת מ

בסוף   מצומצם  ראשוני  פיילוט  השקת  ידי  על  זאת  עשתה  כיום,   2019סין  נבחרות.  ערים  בארבע 
שנתיים מאוחר יותר, סין עדיין נמצאת בשלב הפיילוט, אבל הוא הורחב לעשר ערים מרכזיות וכולל 

)כ  140 איש  המד  10%-מיליון  ומאות מאוכלוסיית  לכך,  מיוחדים  דיגיטליים  ארנקים  שפתחו  ינה(, 
  .מיליארד דולר, שבוצעו באמצעות היואן הדיגיטלי 10-מיליוני עסקאות בשווי כולל של כ

 

 מיסוי הקריפטו באזורים השונים 

בכל האזורים הנ"ל )מלבד סין שבה מסחר במטבעות אלו אינו נחשב חוקי( ישנו צורך לשלם מס רווח  
 רווחים בשוק הקריפטו )שוק המטבעות הווירטואליים(. בעת מימוש 

המיסים רשות  פי  על  ישראל,  כאמצעי    90במדינת  המשמש  וירטואלי  בגדר סחר  מטבע  אינו  חליפין 
. לכן, רשות המסים רואה בסחר של מטבעות וירטואליים, רווח הון, כאילו זו  חוץ''מטבע  או    'מטבע'

 (. 25%-הייתה מכירת נכס. אם אדם רכש ומכר מטבע וירטואלי ברווח הוא ישלם על כך מס רווח הון )כ

פיננסי כמו מנייה או אגרת חוב, ועל כן יש לדווח    בארה"ב המטבעות הווירטואליים מוגדרים כנכס
 עליהם לרשות המיסים ולשלם מיסים )אותה דרגת מיסוי( כפי שמשלמים על נכסים פיננסים אחרים. 

יש אמנת מס אחרת   הרווחי  –באירופה, לכל מדינה  על  צורך לשלם מיסים  אין  ם  ישנן מדינות בהן 
 משוק הקריפטו וישנן מדינות המחייבות לשלם מס רווחי הון בכפוף לאופן השימוש במטבעות האלה.

המטבע   מאחורי  העומד  הערך  כלשהו,  ערך  בעלות  וירטואליות  "ישויות"  הם  וירטואליים  מטבעות 
משתנה ביחס לסוגי המטבעות השונים כאשר המטבעות מתחלקים לשלושה סוגים, מטבעות "פיאט", 

והסחר מטבע השימוש  כמות  פי  ועל  להן  הניתנת  החשיבות  פי  על  רק  עומד  שלהם  שהערך  ות 
 המתקיימות בהן, לדוגמה "ביטקוין".  

 
87 Official Journal of the European Union :  עמדת הבנק המרכזי באירופה על שוק הקריפטו,                            

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0004, 19.02.2021 
88 Bitcoin is coming to hundreds of U.S. banks this year, says crypto custody firm NYDIG, CNBC, https://www.cnbc.com/2021/05/05/bitcoin-is-

coming-to-hundreds-of-us-banks-says-crypto-firm-nydig-.html , 05.05.2021 
89 China Cracks Down Harder on Cryptocurrency With New Ban, NY Times,  

https://www.nytimes.com/2021/09/24/business/china-cryptocurrency-bitcoin.html , 24.09.2021 
 כלכליסט, מיסוי מטבעות וירטואלים 90
https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3886348,00.html, 09.01.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0004
https://www.cnbc.com/2021/05/05/bitcoin-is-coming-to-hundreds-of-us-banks-says-crypto-firm-nydig-.html
https://www.cnbc.com/2021/05/05/bitcoin-is-coming-to-hundreds-of-us-banks-says-crypto-firm-nydig-.html
https://www.nytimes.com/2021/09/24/business/china-cryptocurrency-bitcoin.html
https://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3886348,00.html
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, מטבעות המכילים בתוכם "חוזים חכמים", מטבעות אלה utility tokensסוג נוסף של מטבעות הם  
ניתנת להן ועל פי כמות  יכולים גם הם כמו מטבעות "פיאט" לקבל את הערך שלהם על פי החשיבות ה

השימוש והסחר המתקיימות בהן, אך ניתן במטבעות אלה להציב גם התניות "חוזים" המגדירים מה 
התנאים הצריכים להתקיים על מנת לקיים עסקה בין שתי צדדים, כגון מתן הלוואה, שבעבורה אני  

המקבל   הגוף  האם  בעסקה,  הצדדים  הריבית,  ההחזר,  תקופת  את  להגדיר  את יכול  להעביר  יכול 
יהיה   האחרון  המטבע  וסוג  איטריום.  יהיה  כזה  למטבע  דוגמה  וכו',  אחר  לאדם   security"החוזה" 

token  מטבעות אלה הן ישות "מטבעית" של מניות, ערך המטבע משתנה על פי ערך במנייה העומדת ,
 מניות. מאחורה, כיוון המטבע מייצג מנייה חלות עליו כל החובות החוקיות אשר חלות על

, רשת מבוזרת על גבי מספר רב של מחשבים  Blockchainמטבעות אלה חיים על גבי תשתית הנקראת  
, כך שאם מחשב אחד לא זמין עדיין  כאשר כל טרנזקציה נרשמת על גבי כל אחד מאותם מהמחשבים

ע שלו  יש זמינות מלאה של כל המידע, וכאשר מחשב אחד מציג נתונים שגויים ניתן להשוות את המיד
אותו  "להדיח"  ואף  שלו,  התוצאה  את  לפסול  זה  פי  ועל  ברשת  האחרים  המחשבים  כל  של  לזה 
מהרשת. סוגיית הביזוריות מעסיקה רבות גופים ריכוזיים ורגולטורים כמו ממשלות ובנקים כיוון שהן  

 מאפשרות קיום עסקאות "ברטר" ועל פי כך לא ניתנות בהכרח בחיוב במס. 

 

מטבעות של  השונים,    העולמות  המטבעות  בסוגי  אם  בין  מתמיד  באופן  משתנים  וירטואליים 
 הרגולציות בתחום, אבטחה ופרטיות בסביבה הרשתית, ונושאים רבים אחרים.

 

ה נושא  על  בהסתכלות  ונתחיל  אלה  ובנושאים  החדשים  utility token-נעמיק  מהמטבעות  חלק   .
  NFTוירטואלי, למטבעות מסוג זה קוראים  \מכילים מאחוריהם ערך שאינו כספי, אלא אובייקט פיזי 

 (Non fungible token )91  אותו גבי  על  זכויות  נותנים  אשר  חכמים  חוזים  מכילים  אלה  מטבעות   ,
ם, הבטחה על הכנסות וכדומה. כל מטבע כזה הוא האובייקט המדובר, בעלות על עותק, זכויות יוצרי

יות שעבר המטבע, ניתן לוודא את צשבה רשום את כל הטרנזק  Block chain-ייחודי, ובזכות תשתית ה 
 ייחודיות המטבע ואי זיופים. 

 

. בחזון העסקי  Metaשל    Libraמדוברים ביותר היום הוא    NFT-במבט אל העתיד, אחד המטבעות ה
ישמש במטבע בעל ערך אחיד, מטבע שהשווי שלו לא משתנה ביחס לכוחות  Libra-ה, מטבע Metaשל 

ב אובייקטים  קניית  עבור  בשלבי  Meta-vers-חיצוניים,  שעדיין  שלהם  החדשה  החברתית  הרשת   ,
 . VRפיתוח ומבוססת על טכנולוגיית 

 

. עולם תוכן שהוא תוכנתי לחלוטין, ולמרות שהוא  Blockchain92-נושא נוסף אליו נעמיק הוא עולם ה
ורה שלו עדיין לא סופית, ולכן  , הוא עדיין ממשיך להתפתח והארכיטקט2009ההוצג לראשונה בשנת  

  האקרים ובעלי עניין נוספים מנצלים את הבוסריות שלו ומנצלים פרצות אבטחתיות.

 חלק מהטכנולוגיות החדשות בעולם הזה מוסיפות רבדים של אבטחה שחסרה, כמו למשל:

 
91 Rakesh Sharma: Non-Fungible Token (NFT) Definition, Investopedia,  

https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211, 14.12.2021 
92 Adam Hayes: Blockchain Explained, Investopedia, 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp, 07.01.2022 
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נגד אחת  51%93שטוענים שהם מצאו דרך לנטל מתקפת    Horizonפיתוח של פרויקט   • , מתקפה 
פרוטוקול   של  גדולות  הכי  הBloackchainהחולשות  לשרשרת  נכנס  התוקף  זו,  במתקפה   .-

Blockchain  מחשבים כמות  יהווה  \עם  שהוא  כך  רבה,  ברשת   51%שרתים  המחשבים  מכלל 
לה חייבים  לא  אלה  העברות  )מחשבים  נתוני  הצגת  ידי  ועל  רוב(  רק  מהירים,  או  חזקים  יות 

להעביר   לדוגמה  לפרוטוקול.  לגיטימית  שנראית  בתצורה  ברשת  ההעברות  את  לשנות  מזויפים 
מטבעות בין ארנקים, וכך להעביר מטבעות לארנק של עצמו או לכל ארנק אחר, ובאותה הצורה  

 למנוע העברות אחרות.

עבו • אבטחתיות  האישיים  תוכנות  הארנק  פרטי  של  דלף  למנוע  שאמורות  הסוחרים  עמדות  ר 
 שלהם.

כמו   • מזהים,  פרטים  של  גניבה  למנוע  בשביל  הווירטואלי  הארנק  פרטי  לשמירת  פיזיים  רכיבים 
, קורא טביעת אצבע ושליחת קוד אישור  double factor authenticationמוגן    usbלמשל כרטיס  

 לנייד.
, מחשבים אלה  94ורה להתמודד עם היכולות של מחשבי קוואנטים שאמ   IBMהצפנה חדשה של  

מ חישוב  פעולות  מיליארדי  לעשות  האפשריים  יכולים  מהשימושים  אחד  ולכן  בשנייה,  קביליות 
מעבדים   כמות  בעל  שרת  או  רגיל  שלמחשב  דבר  מאוד,  קצר  בזמן  הצפנות  פיצוח  הוא  בהם 
מוגבלת )הנחת היסוד היא שכמות המעבדים על גבי שרת, חזק ככל שיהיה, מוגבלת מפאת גודל  

גות שמחשבי הקוואנטים של  הפיתוח נעשה עם ההסתיי וצריכת חשמל( יכול לקחת עשרות שנים. 
 . העתיד יוכלו להתמודד גם עם ההצפנה החדשה

היא   הווירטואליים  המטבעות  בתחום  נוספת  מגמה  קודם,  שצוין  ריכוזיים    –  CDBCכפי  גופים 
וירטואליים.   גופים אלה נתקלים בבעיות רבות,  ורגולטוריים שרוצים בהסדרה של הסחר במטבעות 

שמנוהלות ולא ניתן לשקלל אותן בתל"ג של המדינה ובשום מודל  למשל, עסקאות בהיקפים גדולים  
מחויבים  לא  והם  והיות  ווירטואליים  מטבעות  בעזרת  שנעשות  כספים  והלבנות  אחר.  ידוע  כלכלי 

 במס. 

על ידי ניהול המטבעות הווירטואליים על ידי הגופים הריכוזיים, יוכלו הגופים הרגולטוריים להתייחס  
ר שהן יודעות לעשות, ובתצורה כזו להפעיל עליהם את התפיסות הכלכליות  אליהם כאל "פיאט", דב

 שלהן, הומניטרית ופיסקאלית.

 

בניסיון להקטין עסקאות    95מדינות רבות כיום חוקרות יישומים של מטבעות וירטואליים נוסף על כך,  
" באיי הבהמה, שם המטבע מוגדר sand dollarבמזומן הנעשות בהן, דוגמאות למטבעות כאלה יהיו "

" ומטבע  רשמי.  הe-CNYכמטבע  בשלב  עדיין  שנמצא  בסיני   "-pilot רב דגש  נותן  הסיני  הממשל   .
 בקרב בתושבים.  yuan-לפיילוט וממזערת את השימוש במטבע ה

יכולות הטכנולוגיות האלה   כיווני מחשבה רבים לאן  לאחר שראינו את כל היישומים האלה קיימים 
 להתקדם. אציין מספר כיווני חושבה מעניינים: 

 תעודת אחריות עבור עסקאות:כ   NFT-שימוש ב 

"מקרר   לדוגמה:  חברה,  מייצרת  שאותה  מוצר  כל  עבור  ייחודי  מספר  נתינת  ידי    Xדגם    BEKOעל 
והקונה שלו ייקנה מקרר   Non-Fungible-ל  Xדגם    BEKO" נוכל להפוך את המקרר  56947מספר ייצור  

 
93 Rachel-Rose O'Leary: A Solution to Crypto's 51% Attack? Fine Miners Before It Happens, https://www.coindesk.com/tech/2018/10/10/a-solution-to-

cryptos-51-attack-fine-miners-before-it-happens/, 10.10.2018 
 יניב הלפרין: עולם הקריפטו הוא בלגאן מבחינת אבטחה, אנשים ומחשבים,   94
https://www.pc.co.il/news/350798, , 28.11.2021 
95 CDBC Tracker: Today's Central Bank Digital Currencies Status, CDBC Tracker, https://cbdctracker.org/, 12.2021 
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כמטבע   תונפק  הייצרן  של  האחריות  תעודת  כלשהו.  מקרר  ולא  תוקף    NFTספציפי  מצוין  שבחוזו 
יוכל   האחריות,  במימוש  צורך  יהיה  כאשר  המשווקים.  כל  בין  הרכישה  תופץ  זו  ובתצורה  האחריות, 

, יוכלו  NFT-הרוכש להחזיר את המוצר )בהנחה והוא בר סחיבה( לכל אחד מהמשווקים. ובאמצעות ה
בון הייצרן, החלפה,  המשווקים לוודא את תעודת האחריות מול הייצרן להמשך טיפול )תיקון על חש

 וכו'...( 

מהעובדה   ינבע  אחר  משווק  ידי  על  אלא  ידו  על  נמכר  שלא  במוצר  לטפל  המשווק  של  האינטרס 
 שמוצרים שהוא עצמו מכר יוכלו לקבל טיפול על ידי משווק אחר גם כן.

 

בפרק  )קיימת הרחבה    ( CDBCמטבע בעל תוקף גלובלי המקובל על ידי כל הגופים הריכוזיים גלובלית ) 
 ייעודי( :  

ן  העולם הרבה יותר "מחובר" כיום, "כפר גלובלי". ובעזרת האינטרנט אפשר לבצע בקלות רכישות בי
בלי    מדינות. הרכישות  כל  לבצע את  יהיה אפשר  המדינות,  כל  ידי  על  קביל  וירטואלי  בעזרת מטבע 

ינה תוכל לקבוע את שווי  כל מד  המרות מטבע, שכן בלאו וכי אין לו שום ערך "פיזי" הרי הוא "פיאט".
המטבע בה על ידי מדדי מחירים שונים על מוצרים, והאינפלציה הקיימת בה, בדיוק כמו שקורה כיום  

  באירופה עם מטבע היורו ובארצות הברית עם מטבע הדולר.

 

 :Blockchainיצירת בסיסי נתונים שרידים על בסיס רשתות  

רשתות   של  הרובסטיות  על  הוא    ,Blockchainבהתבסס  הרשת  גבי  על  שנשמר  שהמידע  להגיד  ניתן 
-Active, ניתן יהיה ליצור בסיס נתונים  Blockchainבהקמת בסיס נתונים על גבי רשת    שריד מאוד.

Active    סינכרוני מלא. אם נסתכל על פתרונים קיימים בשוק כגוןHadoop    אוVertica,     אשר ככל
ם חלוקת המידע בין אתרים שונים יותר קשה לשליטה  הנראה יציעו ביצועים טובים יותר. נראה כי בה

יהיה שריד במקרה של כשלים מרובים, מצב אלו השוק בדרך כלל לא מתייחס  כי המידע לא  ויתכן 
פתרון מסוג זה, יאפשר בקלות להשריד את המידע בין כל אתרים כיוון שכל    עקב ההסתברות הנמוכה.

בחברות שהשירותים שלהן לא נמצאים אצל ספקי שרת מחזיק את כל המידע. בעיה שקיימת היום  
לרשת   הענן. כניסת שרת  של  סף  יתקיימו תנאי  הנתונים,  בסיס  פגיעה בביצועים של  למנוע  בשביל 

שיתבססו בין היתר על חומרה מינימלית. שרת קיים שיפסיק לעמוד בתנאים )לדוגמה בתקלת חומרה  
 או שינוי הדרישות( יוצא מהרשת בתצורה אוטומטית.

 

 סקירת היישומים המובילים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים )וירטואליים( 

Bitcoin : 
. ערכו מוגדר 2009. הוא שהושק לראשונה בינואר  Blockchainהמטבע הווירטואלי הראשון המבוסס  

הראשון,   הווירטואלי  המטבע  היותו  מתוקף  השוק.  כוחות  פי  ביותר  על  הנסחר  המטבע  הוא  כיום 
 96. בשוק 

 :Bitcoinה  שאימצו אתחברות 

1. PayPal : 

 
96 Ryan Haar: The 10 Most Popular Cryptocurrencies, and What You Should Know About Each Before You Invest, NextAdvisor,  

https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/types-of-cryptocurrency/, 30.11.2021 

https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/types-of-cryptocurrency/
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בתחילת   לתשלומים.  פופולארית  אינטרנטית  האופציה  2021אפליקציה  את  החברה  השיקה   ,
 97. לסחור דרכה במטבעות וירטואליים

2. Starbucks: 
הקפה   אפריל   Starbucksחברת  בתחילת  הברית  ארצות  ברחבי  מסניפיה  בחלק  לקבל  התחילה 

באמצעות   ב בעזרת    Bitcoinתשלום  תשלומים  אפליקציית  של  בשם    Cryptocurrencies-פיתוח 
Bakkt  מבוטא(Backed .) 

לטעון   האפליקציה  באמצעות  יוכלו  הרשת  המתמיד Bitcoinלקוחות  הנוסע  ונקודות  שוברים   ,
 98לכרטיס תשלומים ייעודי שיכובד בסניפים המדוברים.

3. Whole foods: 
רשת סופרמרקטים אמריקאית בעלת סניפים בפריסה ברחבי ארצות הברית שתפסה את תשומת 

שנת   במהלך  בלבד.  ובריאים  טריים  מצרכים  בעזרת  לקוחותיה  לקבל   2021לב  החברה  החלה 
 SPEND .99בשם    flexaחברת   אפליקציית חיצונית של בעזרת  Bitcoinתשלום באמצעות 

Ethereum 

הוא "פיאט". הערך הנוסף של המטבע נובע מתוך היכולת לטבוע    Bitcoin-מטבע וירטואלי שבדומה ל
עם  ספציפי  לאדם  הלוואה  מתן  לדוגמה:  העברה,  מתבצעת  פיהן  על  התניות  חכמים",  "חוזים  עליו 

 החזרים קבועים בריבית מוגדרת מראש.

 :Ethereum-חברות המשתמשות ב

1. OverStock : 
בשיתוף פעולה עם  החלה החברה    2014לאחר שבשנת    חנות אינטרנטית לריהוט בארצות הברית.

החליטה החברה להרחיב את שיתוף הפעולה    2017, בשנת  Bitcoinלקבל    ShapeShiftזירת המסחר 
 100ומטבעות נוספים. Ethereumולקבל גם 

2. OpenBazaar: 
בינלאומית. בפריסה  קניות אינטרנטית  פעולה  החלה החברה    2017לאחר שבשנת   רשת  בשיתוף 

  2018(, החליטה החברה בשנת  Openstock)בדומה ל  Bitcoinלקבל    ShapeShiftעם זירת המסחר  
 101ם.ומטבעות נוספי Ethereumהחליטה החברה להרחיב את שיתוף הפעולה ולקבל גם 

3. Ethlance: 
ל המאפשר  אינטרנט  כשאר    Freelancers-אתר  עבודה,  ל למצוא  מבוצע    Freelancer-התשלם 

 . Ethereumבאמצעות  

 

 

 

 
97 CISION PR Newswire: PayPal Launches New Service Enabling Users to Buy, Hold and Sell Cryptocurrency, PayPal Newsroom, 

https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-and-Sell-Cryptocurrency, 21.10.2020 
98 Jelisa Castrodale: Starbucks Now Accepts Bitcoin as Payment (Kind of...), FOOD&WINE, https://www.foodandwine.com/news/starbucks-bitcoin-

frequent-flyer-miles-payment-gift-cards, 01.04.2021 
99 Walt: Whole foods accepts Bitcoin, NOWPayments,  

https://nowpayments.io/blog/whole-foods-accepts-bitcoin, 21.09.2021 

 
100 PYMNTS: Overstock.com Now Accepts All Cryptocurrencies, PYMNTS.com, https://www.pymnts.com/news/retail/2017/overstock-now-accepts-

all-cryptocurrencies/, 09.08.2017 
101 OpenBazzar.org: Why We Are Integrating Ethereum into OpenBazaar, OpenBazzar.org,  

https://openbazaar.org/blog/why-we-are-integrating-ethereum-into-openbazaar/, 31.10.2018 

https://newsroom.paypal-corp.com/2020-10-21-PayPal-Launches-New-Service-Enabling-Users-to-Buy-Hold-and-Sell-Cryptocurrency
https://www.foodandwine.com/news/starbucks-bitcoin-frequent-flyer-miles-payment-gift-cards
https://www.foodandwine.com/news/starbucks-bitcoin-frequent-flyer-miles-payment-gift-cards
https://nowpayments.io/blog/whole-foods-accepts-bitcoin
https://www.pymnts.com/news/retail/2017/overstock-now-accepts-all-cryptocurrencies/
https://www.pymnts.com/news/retail/2017/overstock-now-accepts-all-cryptocurrencies/
https://openbazaar.org/blog/why-we-are-integrating-ethereum-into-openbazaar/


61 

 

BAT – Basic attention token 

נטבע וירטואלי שהקונספט שלו הוא לתגמל אנשים על זה שהם רואים פרסומות באינטרנט. יישום זה  
הוא יראה    pop-up. כל משתמש יכול להגדיר כמה פרסומות  Braveן ייעודי הנקרא  מבוצע על ידי דפדפ

  1.32$שווה היום    BAT, כאשר יחידת  BATיחידות של    0.05-בשעה ועל כל אחת מהן הוא מתוגמל ב
 אמריקאי. 

אבל לא רק המשתמשים רואים רווח מהפרסומות, יוצרי התוכן עצמם יכולים לקבל "טיפים" על טיב 
ו  יכולות התוכן  גם פלטפורמות פרסום  כן  ומהמשתמשים עצמם, כמו  ההשקעה שלהם מהמפרסמים 

 102לקבל "טיפים". 

 

 : BAT-חברות המשתמשות ב

1. Vimeo  –    .אתר אינטרנט לשיתוף וידאו. משתמשים יכולים להעלות, לשתף ולצפות דרכו בווידאו
ויכול לקבל טיפים ממשתמשים   , האתר משמש כפלטפורמת פרסוםBraveבזמן שימוש בדפדפן  

 103ומהמפרסמים. 
2. Nexo  –   בעולמות פתרונות  מגוון  עוד  מציעה  המחברה  וירטואליים.  במטבעות  מסחר  זירת 

וירטואליי מטבעות  רכישת  כגון  הווירטואליים  האשראי  המטבעות  קישור  ידי  על  מידי  באופן  ם 
 104הבנקאי של המשתמש לחשבון שלו, כמו כן להוציא דרכם כרטיס אשראי חוץ בנקאי. 

 . Braveהחברה מפרסמת את עצמה דרך הפרסומות בדפדפן  

3. Coinbase : 
 אחת מזירות המסחר המובילות באצות הברית למסחר במוטבעות וירטואליים. 

 . BAT  בזירת מסחר זו ניתן לסחור במטבעות מסוג 

 

NFT – Non-fungible tokens 

וירטואלי. מטבעות אלה מכילים חוזים \מהמטבע המכיל מאחוריו ערך שאינו כספי, אלא אובייקט פיזי
חכמים אשר נותנים זכויות על גבי אותו האובייקט המדובר )לדוגמה בעלות על תמונה(. כל מטבע כזה 

ם את כל הטרנזקיות שעבר המטבע, ניתן לוודא שבה רשו  Block chain-הוא ייחודי, ובזכות תשתית ה
 את ייחודיות המטבע ואי זיופים.

 :NFTs-חברות המשתמשות ב

1. Opensea.io זירת סחר במטבעות :NFT 
Opensea.io    אתר הסחר הראשון והגדול ביותר למטבעות  הואNFT    שעובד בצורה שלpeer-to-

peer    כמו(eBay  מ חלק  ווירטואליים(.  אובייקטים  פרטי של  הם  באתר  למצוא  שניתן  המוצרים 
 105אספנות, אובייקטים למשחקים ופריטים וירטואליים נוספים.

2. Funko" ייצרני בובות אספנות :Pop dolls " 
".  !Funko Digital Popלהשיק סדרה של פרטי אספנות הנקראת "  Funkoהתחילה חברת    31.8.2021-ב

בובות   עיצובי  היא  המהדורה  של  כאשר    Popהקונספט  דיגיטליות,  ידי ייחודיות  על  נמכר  עיצוב    כל 
NFT106 .MHfintechs 

 
102 Basic Attention Token: Main page, Basic Attention Token,  
https://basicattentiontoken.org/, Retrieved from the website with no date 
103 Vimeo: About, Vimeo, https://vimeo.com/about, Retrieved from the website with no date  

https://basicattentiontoken.org/
https://vimeo.com/about
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ני וכן  וממשלות,  חברות  לסטארטאפים,  ביעוץ  שעוסקת  בתחום  חברה  שונים,  פרויקטים  הול 
 ועתיד הכסף ככלל.  Blockchain  ,NFTהטכנולוגיה הפיננסית לכל גווניה, לרבות: מטבעות דיגיטליים,  

 ומציעה קורסים ייחודיים בנושא. Cryptoלאחרונה החברה פתחה אקדמיה המתמחה בעולמות 

והשקעות"  "קריפטו  קורס  של  באחרון  בתאריך    107במחזור  תעודת  19.12.2021)הסתיים  הונפקה   )
פרוט גבי  על  הקורס  של  בפלטפורמת    NFTוקול  הסיום  איטריום  רשת  גבי  את   Opensea108על 

 .109ממדית -התעודות ניתן לראות גם בצורת בגלריה תלת

Security tokens 

העומדת   במנייה  ערך  פי  על  המטבע משתנה  ערך  מניות,  של  "מטבעית"  ישות  הן  מטבעות אלה 
 מאחורה, כיוון המטבע מייצג מנייה חלות עליו כל החובות החוקיות אשר חלות על מניות.

 : Security Tokens-חברות המשתמשות ב

1. OverStock : 
הברית   בארצות  לריהוט  אינטרנטית  ) חנות  שלה  המנייה  את  כ OSTKOשהנפיקה   )-Security 

token  החברה הפיצה את המטבע שלה כדיבינד ב   2021. באביב-airdrop    מניות    10לכל מחזיק של
 110של החברה.

2. Coinbase : 
 אחת מזירות המסחר המובילות באצות הברית למסחר במוטבעות וירטואליים. 

( ומהרשות המפקחת  SECאישור מרשות ניירות הערך האמריקאית )  Coinbaseקיבלה  ,  2018בשנת 
 ( בארה"ב  הפיננסים  תעשיית  כ FINRAעל  המסווגים  וירטואליים  מטבעות  למסחר  לרשום   )-

Security tokens.  פכה לפלטפורמת המסחר הראשונה לסחר בובכך ה- Security tokens   הכפופה
 111לרגולציה פדרלית. 

3. INX: 
החברה  ומטבעות וירטואליים אחרים.    Security token-חברה ישראלית המציעה זירת השקעה ב 
 Security token .112-הנפיקה את מנייתה בשוק האמריקאי כ 

 

 

 

 

 

 
104 Nexo: Buy Crypto with Card: The Newer, Faster Way to Invest, Nexo, https://nexo.io/blog/buy-crypto-with-card-the-newer-faster-way-to-invest, 

14.10.2021 
105  Opensea.io: About, OpenSea, https://opensea.io/about, Retrieved from the website with no date  
106Tristen Nelson: FUNKO DIGITAL POP!™ - EVERYTHING YOU NEED TO KNOW, Funko, https://www.funko.com/blog/article/funko-digital-

pops-everything-you-need-to-know, 28.06.2021 
107 MHfintechs Crypto Academy: NFT Masters - Premium Course, MHfintechs Crypto Academy, https://greeninvoice.store/NFTMASTERS, 

06.02.2022 
108 MHfintechs Crypto Academy: MHfintechs crypto academy graduates, OpenSea, https://opensea.io/collection/mhfintechsacademy, Retrieved from 

the website with no date 
109 MHfintechs Crypto Academy: MHfintechs crypto academy certificates gallery, artsteps, 

https://www.artsteps.com/view/61b8d4c5b8ea649bf307c41a/?currentUser, 19.12.2021 
110 Linda Montgomery  : How Overstock used blockchain to distribute its digital dividend, IR magazine, https://www.irmagazine.com/technology-social-

media/how-overstock-used-blockchain-distribute-its-digital-dividend, 01.04.2021 
111 Zvi Gabbay & Daniel Israeli: Approved by the SEC – Security Tokens Exchange in the US, BARNEA,  

https://barlaw.co.il/client-updates/approved-by-the-sec-security-tokens-exchange-in-the-us, 17.06.2018 
112 Roy Katsiri: Israeli co INX set for $117m security token IPO, GLOBES  

https://en.globes.co.il/en/article-israeli-co-inx-set-for-117m-security-token-ipo-1001340359, 24.08.2020 

 

https://nexo.io/blog/buy-crypto-with-card-the-newer-faster-way-to-invest
https://opensea.io/about
https://www.funko.com/blog/article/funko-digital-pops-everything-you-need-to-know
https://www.funko.com/blog/article/funko-digital-pops-everything-you-need-to-know
https://greeninvoice.store/NFTMASTERS
https://opensea.io/collection/mhfintechsacademy
https://www.artsteps.com/view/61b8d4c5b8ea649bf307c41a/?currentUser
https://www.irmagazine.com/author/linda-montgomery
https://www.irmagazine.com/technology-social-media/how-overstock-used-blockchain-distribute-its-digital-dividend
https://www.irmagazine.com/technology-social-media/how-overstock-used-blockchain-distribute-its-digital-dividend
https://barlaw.co.il/attorneys/gabbay-zvi
https://barlaw.co.il/?post_type=attorneys&p=1583
https://barlaw.co.il/client-updates/approved-by-the-sec-security-tokens-exchange-in-the-us
https://en.globes.co.il/en/article-israeli-co-inx-set-for-117m-security-token-ipo-1001340359
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 מבט לעתיד 

וההתפתחות  113תחום המטבעות הדיגיטליים תופס תאוצה לאורך השנים ונכנס לאספקטים שונים
 אותו לרבדים הבאים:  114מובילה האנושית 

 .115עברת מטבעות וירטואלייםביצוע סחר על ידי ה –תשלומים בין חברות ועסקים  •

 הוספת מכונות תשלום אצל המוכר לקבלת המטבעות.  –קנייה בעסקים קטנים  •

 שיוך מוצרים בלי חשיבות למטבע זה.   –( NFTבעלות על רכוש פיזי / וירטואלי ) •

 שלום בעבור נכס במטבעות וירטואליים.ת –רכישת נדל"ן  •

 יצירת תפיסה חדשה עבור שווי הכסף כמול מטבע וירטואלי.  –שינוי גישת הרגולטור  •
 

 

משווי    30%ועד לגובה של    bitcoinעל ידי תשלום    Teslaכבר היום ניתן לרכוש רכב מסוג    –רכישת רכב   .1
 פשרות לרכוש רכבים וגם באחוז יותר גבוה.הרכב. לפי דעתנו, עוד חברות יאמצו את השיטה ויתנו א

 

היום ישנם מספר סטרטאפים אשר נותנים פתרון עבור עסקים קטנים לטובת   –  מסופי רכישה בחנויות  .2
לקבל העברת מטבעות    SMEsביצוע רכישה של פריטי ותשלום. מכיוון שיש גדילה בתחום באפשרותם של  

 כאילו המצב היה דומה לסליקת אשראי.
 

3. NFT  -    מוזיקה כגון תמונות,  ערך  שמייצג מאחוריו  המטבע  לרכוש את  דרכם  ניתן  מספר מקומות אשר 
וגודל ומקבל חשיבות רבה. בעוד   ורכוש חומרי כגון    נייר ערךיהיה כשווי של    NFTשנים    3תיעוד הולך 

 פסלים או יצירות אומנות ינוהלו על ידי מטבע זה. 
 

בע המקומי )שקל( ומטבעות נוספים )אירו, דולר, לירה סטרלינג...(.  ממשלות מחזיקות את המט–  ממשלות  .4
קיימות ממשלות אשר תופסות את השיטה ובוחנות אופציות ליישום אחזקת מטבעות וירטואליים ברמת 

 116, יבוצע תשלום של מטבעות וירטואליים כסחר בין מדינות . בעתידמדינית וניהולן
 

5. Metaverse   -    ה וירטואליים. מטבעות אשר    Metaverse  -בעתיד תהיה בעולם  יכולת לסחור במטבעות 
)בשמה    Metaיושקו על ידי חברות שמספקות שירותים בעולם זה. בכך, יונגשו את המסחר למשתמשים.  

 ( תקדם נושא זה לפעילויות סחר. Facebookהקודם 
 

 

 
113 Central Bank Digital Currencies and the Future of Money, PWC,  
https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/2021/documents/central-bank-digital-currencies-and-the-future-of-money-part1.pdf , June 2021 
114 The Future of Cryptocurrency: 5 Experts’ Predictions After a ‘Breakthrough’ 2021, Time, 

https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/future-of-cryptocurrency/ , 12.01.2021 
115 The mistakes to avoid when buying cryptocurrency, The Telegraph,  
https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/buy-cryptocurrency-how-bitcoin-cryptocurrencies-work-tips-2022/,  

, 13.01.2021 
יפטוגרפייםהשקעה בנכסים דיגיטליים ומטבעות קר 116 מיפוי וסקירה, אוניברסיטת ת"א,   – 
https://coller.tau.ac.il/sites/coller.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/newsletter/amiram.pdf ,September  2019 
 

 

https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/2021/documents/central-bank-digital-currencies-and-the-future-of-money-part1.pdf
https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/future-of-cryptocurrency/
https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/buy-cryptocurrency-how-bitcoin-cryptocurrencies-work-tips-2022/
https://coller.tau.ac.il/sites/coller.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/newsletter/amiram.pdf
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CBDC 

של הבנק  מטבעות דיגיטליים   
 המרכזי 
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 CBDC   (Central Bank Digital Currencies )  -תמונת מצב בתחום ה 

אנו   בה  הדרך  ואת  שלנו  הקיימות  התפיסות  טכנולוגיה חדשה מאתגרת את  בחיינו,  רבים  בתחומים 
, עשוי  עושים דברים. זה נכון גם לגבי האופן שבו אנו חושבים על כסף וכיצד כסף, כטכנולוגיה אנושית

הבנק   של  דיגיטלי  מטבע  חשוב.  פיתוח  תחום  הם  דיגיטליים  מטבעות  זו,  מבחינה  בעתיד.  להתפתח 
המכונה הבנק   ,CBDC המרכזי,  המדינה.  של  פיאט  מטבע  אותו  של  דיגיטלית,  נוספת,  צורה  הוא 

כסף   להדפיס  במקום  הממשלה  ידי  על  שמגובים  חשבונות  או  אלקטרוניים  מטבעות  מנפיק  המרכזי 
האנשים שאין   B 1.7  -. זהו פתרון מהיר זול ובטוח יותר להעברת כספים, פתרון שיכול לעזור גם לפיזי

  .בבעלותם חשבון בנק או שאינם מסוגלים לקבל כסף בדרך המסורתית

נשמע כמו אבולוציה טבעית של עולם הכסף אז למה זה לוקח כ"כ הרבה זמן? בניגוד למזומן רגיל, 
מי משלם על מה ומתי.   -היות חשופים למידע בזמן אמת על העברות כספים בנקים מרכזיים עשויים ל

 CBDCs ,זה מעלה שאלות לגבי הגנת הפרטיות. אם לא מתוכנן באופן שמגן על המידע של הציבור
ופרטיות,   יותר של המדינה. בדמוקרטיות ליברליות שמעריכות חופש  יכולים להוביל לשליטה גדולה 

פל בו כראוי. כמו כן, סיכון נוסף הוא שהפתרון יהיה "טוב מדי" מה שעלול  ברור שזה נושא שצריך לט
 .CBDC לגרום לפגיעה בבנקים כי אזרחים יכולים לשלוף יותר מדי כסף מהבנקים בבת אחת ולרכוש

  .וכמובן עצם העובדה שהרגולציה אינה מתקדמת מספיק מהר כדי להסדיר את כל ההיבטים הנדרשים

עדי גדולה  מדינה  הנפיקהאף  לא  הבנק   .CBDC ין  ידי  על  לאחרונה  שנערך  סקר  פי  על  זאת,  עם 
בינלאומיים בעולם:     ,(BIS) להסדרים  מרכזיים  בנקים  עבור  משמעותי  למוקד  הפכו  מהם    86%הם 

רבים עושים מחקר, מגבשים תוכניות עבודה , או בשלב הפיתוח,   -עוסקים כיום בעבודה בתחום זה  
ר עורכים בדיקות מתקדמות של פיילוטים. יש הרבה פקטורים שמשפיעים  בעוד שאחרים, כמו סין, כב

על השלב שבו נמצאת כל מדינה, כמו טכנולוגיות ותשתיות קיימות שאפשר להתבסס עליהן, היקף  
על כן ישנן מדינות שהמעבר הזה היה נראה להן    -השימוש במזומן באותה מדינה ועוד רבים אחרים  

בפיתוח   והתקדמו  יותר  האצבעות  טבעי  קצות  את  טובלות  שעדיין  כאלה  לפיילוטים  המשיכו  ואף 
 .להרגיש את המים

אך ישנן מס' מדינות קטנות אשר השיקו כבר את   CBDCכאמור אף מדינה גדולה עדיין לא הנפיקה  
המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי באופן רשמי, רוב המדינות נמצאות באיים הקריביים כאשר הכי  

 אמה. גדולה זו איי בה

בסין  האונליין    :המצב  בפלטפורמות  המונופולים  למצב  להתייחס  חשוב  בסין  המצב  את  לסקור  כדי 
למשל   מטה,  ALIPAY)כמו  המצורף  בגרף  לראות  שניתן  כפי  סין.  של  המרכזי  הבנק  עומד  מולן   )

ארנקי   הם  ניכר  בפער  בעולם  הפופולריים  הדיגיטליים  והם    WeChat-ו  ALIPAYהארנקים  הסיניים 
חו את היסודות החזקים שהאיצו את השקת המטבע הדיגיטלי של סין. בסין מוקדמת מדיניות שהני

את   לצמצם  היא  מהמטרה  חלק  כאשר  אונליין,  בפלטפורמות  מונופולים  להגבלת  לצמצום  והנחיות 
דרך  אונליין  בתשלומי  היתר  בין  הסיניות,  האינטרנט  ענקיות  שצברו  הכלכלית  העוצמה  ואת  כוחן 

 להם ולאפשר לממשל הסיני יותר שליטה בנושא.הפלטפורמות ש

האשראי  דירוג  מערכת  סין.  של  האשראי  דירוג  מערכת  את  האחרונות  בשנים  סין  מקדמת  בנוסף, 
וחברות  יחידים  של  הפיננסי  והדירוג  ההתנהגות  ומדרגת את  בסין  וחברות  יחידים  על  מידע  אוספת 

 ע. בסין. כך למעשה יהיה לסין מידע כולל על משתמשי המטב

בארה"ב  של    :המצב  הדיגיטלי  המטבע  למרוץ  להיכנס  מתקשה  ארה"ב  כי  נראה  השנייה  בקיצוניות 
בפרוי  יתרה  בשמרנות  הדיגיטלי  לדולר  האפשרות  את  וחוקרת  המרכזי  "פרויקט  הבנק  שנקרא  קט 

מיקומו   לאור  זאת,  עם  בארה"ב.  דיגיטלי  דולר  להנפיק  אם  החלטה  התקבלה  לא  כה,  עד  המילטון". 
מקינזי,   לפי  המטבע.  בחקירת  עמוק  נמצא  המרכזי  הבנק  בעולם  הדולר  של  אחוז    78החשוב 
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קניות   ,P2P , בין אם זה היה שליחת תשלום2020-מהאמריקאים השתמשו באמצעי תשלום דיגיטלי ב
 117 .מקוונות, רכישות בתוך האפליקציה או שימוש באמצעי תשלום דיגיטלי ללא מגע בחנות

לגבי הדולר הדיגיטלי לדוגמא: מי ינהל את הרישומים וכמה מידע יהיה  בארה"ב קיימים מספר חששות 
על כל עסקה? האם ניתן יהיה לזהות משתמשים או האם זהותם תוצפן? בנוסף המטבע הדיגיטלי יכול  
להרוס מודלים עסקיים קיימים דולר דיגיטלי עלול להפוך שירותים פיננסיים מסוימים למיושנים אם  

 .ב יותריאומצו בקנה מידה רח

נגישות: לא לכולם יש סמארטפון או גישה נוחה לחיבור אינטרנט, דולר דיגיטלי ידרוש מכשיר וזמינות  
של אינטרנט מה שעלול להוציא קבוצות מוחלשות משימוש במוצר, להניח שדולר דיגיטלי יפעל לצד 

ות דיגיטליים מטבע פיזי בעשרות השנים הבאות, אבל ההכללה תהיה נושא חם ככל שהדיונים במטבע
 יתפתחו.

בכדי להבין את המצב בישראל לא ניתן להתעלם מהעובדה שהמזומן עדין משמעותי    המצב בישראל:
מההוצאה היומית. ההוצאות בכרטיסי    26%-בביצוע עסקאות בישראל: הוצאות במזומן עומדות על כ 

רנקים דיגיטליים . א13%ובהמחאות על    19%, בהעברות בנקאיות על  38%אשראי וכרטיסי חיוב על  
 118בלבד מהשוק.  1%ואפליקציות עדיין תופסים 

בנושא   המתמקדת  קבוצה  פועלת  ישראל  עבודת2017מאז    CBDCבבנק  כי  מדגיש  המרכזי  הבנק  ם  . 
מתמקדת כיום במחקר ובכמה פעולות הכנה מקדימות, וכי טרם התקבלו ההחלטות אם להנפיק "שקל  

צוותים מחטיבת ה ישראל,  הפיילוט של בנק  עיצובו. בתוכנית  ומה עשוי להיות  הקימו    IT-דיגיטלי" 
על   ניסוי המבוססת  דיגיטלייםEthereum blockchainסביבת  הנפיק אסימון המייצג שקלים  , . הבנק 

דמיוניים"  דיגיטליים  "שקלים  להעביר  הפרויקט  צוות  חברי  יכלו  מהם  דיגיטליים  ארנקים  והוקמו 
נמצא בשימוש    Ethereumמאחד לשני בתוך הבנק. לא מדובר בכסף אמיתי, אלא בסביבת ניסוי בלבד.  

הכללית או למטבע הקריפטוגרפי. מערכת    Ethereumברשת סגורה, לא מחוברת בשום צורה לרשת  
נבחרה לדבריהם לא מאחר וזו תהיה בהכרח הטכנולוגיה שישתמשו בה אלא כי זו הייתה    Ethereumה

ניסוי   בפרויקט  שימשה  טכנולוגיה  אותה  והחסרונות.  היתרונות  את  להבין  בכדי  זמינה  טכנולוגיה 
 שבוצעו בבנקים המרכזיים של אוסטרליה, הונג קונג ותאילנד. בתוכנית הפיילוט שלו בחן בנק ישראל 

  CBDC. 119היבטים כלכליים, משפטיים וטכנולוגיים של 
בעוד שבמדינות רבות בוחנים את המטבע הדיגיטלי בחשש, הבנק האירופי המרכזי   המצב באירופה:

(ECBהחליט בקיץ האחרון להשיק פרויקט בר שנתיים )   ,עבור בחינת מטבע היורו הדיגיטליE-EURO  .
ללקוח יהיה ארנק דיגיטלי בבנק, שישמש אותו לתשלומים בדומה לשטרות הפיזיים של היורו. אומנם,  
ההערכות הן שהבנק המרכזי לא יאפשר לאזרחי האיחוד לנהל את כל הכספים שלהם בבנק המרכזי 

שיקב יתכן  המסחריים.  בבנקים  לפגוע  לא  בכדי  לכך  וזאת  ומעבר  לשימוש  שניתן  מקסימלי  סכום  ע 
ואימוץ של מטבע   יותר כלפי השקה  ישנן מדינות שערוכות  ייקנס.  כך  על  יאסר או שעובר  השימוש 
דיגיטלי עקב מאפיינים שונים ספציפיים לאותה מדינה, כמו למשל: אחוז השימוש במזומן במדינה. 

( כי שוודיה ודנמרק יהיו יותר ערוכות וחיוביות  עפי הסתכלות על הגרף הבא נוכל להניח )ואף ידוע לנו
 כלפי מטבע דיגיטלי מאשר רומניה.

 

 

 

 

 
117 https://www.northwesternmutual.com/life-and-money/why-is-the-federal-reserve-considering-a-digital-dollar/ 
118 https://merchantmachine.co.uk/most-reliant-on-cash/ 
119  .https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375518 

https://www.northwesternmutual.com/life-and-money/why-is-the-federal-reserve-considering-a-digital-dollar/
https://merchantmachine.co.uk/most-reliant-on-cash/
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 CBDCהטכנולוגיות המובילות בהתפתחות תחום ה 

 : DLT - Distributed Ledger Technologyטכנולוגיית  .1

על טכנולוגיית רישום מבוזר של בסיסי נתונים. משתמשים בה כספר חשבונות מבוזר המאחסן מידע  
קשיח   לפרוטוקול  בהתאם  המורשים,  המשתתפים  עם  ומסונכרן  משותף  משוכפל,  המידע  עסקאות. 
שנקבע, על מנת להבטיח שכל המופעים של ספר החשבונות יהיו זהים אצל כל משתמשי המערכת. 
ביניהם   ומחשבים  משרתים  מורכבת  )כשצומת  למידע  להיחשף  יש משתמשים שמורשים  צומת  בכל 

הבדל בין רשת פתוחה שכל אחד יכול לשמש בה צומת לבין רשת סגורה שרלבנטית   המידע נחלק(. יש
ה העולם   .CBDC לנושא  ברחבי  בנקים  האבטחה.  את  לשפר  מנת  על  בקריפטוגרפיה  משתמשים 

בוחנים את השימוש בספר החשבונות המבוזר על מנת לקדם ולייעל את מערכות הסליקה הקיימות  
יים ובין הבנקים המסחריים עצמם. מערכת מבוזרת תאפשר להעביר בין הבנק המרכזי לבנקים המסחר

בבירוקרטיה   לחיסכון  ותביא  שלישי  צד  השתתפות  ללא  אמת,  בזמן  לבנק  מבנק  ישירות  כספים 
 .ופקידים שמתווכים את התהליך

ב יוכלו להשתמש בטכנולוגיה מרכזית,    DLT בנקים מתלבטים האם השימוש  עבורם או האם  נכון 
יתרונות בחוויית שירות הלקוח )לדוגמא, חוסך זיהוי   DLT לצורה בה הם עובדים היום. ל שדומה יותר

לאחר רישום ראשוני וכן, מאפשר עסקאות מהירות יותר(, אך ככל שהטכנולוגיה משוכללת יותר, היא  
דורשת משאבי גדולים יותר והגנות שיש להשקיע בהן. כאמור, בנקים בוחנים את יתרונות וחסרונות  

 .120כנולוגיה כאופציה לבסיס למטבע דיגיטלי של הבנק המרכזיהט

 בלוקצ'יין: )סקירה מורחבת על התחום בפרק ד'(  .2

מע  -בעתיד   את  להחליף  דיגיטלי  מקומי  מטבע  היוכל  אחר  SWIFT רכת  לעקוב  ולאפשר  בבנקים 
עסקאות תשלומים בין מדינות ובין מטבעות שונים באופן שקוף, ללא מתווכים רבים. קנייה ומכירה  
של נכסים כמו מניות וחובות מבוססת על מעקב של בורסות, ברוקרים, מסלקות, פקידים ובנקים, על  

מהפכה בשווקים הפיננסיים הממסדיים על ידי בסיס מערכת הבנקאות ההיסטורית. בלוקצ'יין יחולל  
נכס  של  זכויות  העברת  שיאפשר  מבוזר  חשבונות  ספר  דיגיטליים.  נכסים  של  מבוזר  נתונים  מסד 

חכמים.  וחוזים  קריפטוגרפים  )טוקנים(  אסימונים  רבים     121באמצעות  מסמכים  נדרשים  היום 
ם שונים, מערכת חוזים חכמים ייעודיים של בלוקצ'יין, תקל על ההליך הפיננסי של לקוחות  לתשלומי

הבנקים. לקוחות בנקים יצטרכו להירשם פעם אחת בלבד על מנת להזדהות ויוכלו להחליט עם מי הם  
חולקים את המידע שלהם וכך לצמצם את תהליך הזיהוי והאישורים הנדרשים היום כשרוצים לבצע  

. כמובן, העברות פרטיות של אדם לאדם או לחברה, יוכלו להיעשות באמצעות הבנק בצורה  פעולות
 .מאובטחת, קלה ונוחה מאשר היום

בסופו של דבר אימוץ מטבע דיגיטלי על ידי הבנק המרכזי, יאפשר לעבד תשלומים מהר ומדויק יותר, 
המר הבנק  שנותן  והגב  האבטחה  עסקאות.  עיבוד  של  עלויות  הפחתת  להתחרות  תוך  יאפשר  כזי 

 .בסטרטאפים של פינטק ובמטבעות דיגיטליים פרטיים וכך לצמצם ולפקח על עסקאות

במדינות מערביות הבנקים המרכזיים, שרבים מהם נמצאים בשלבי מחקר והתנסות של הטכנולוגיה  
לספק   לגבי מטבע דיגיטלי מקומי, הרי שתהיה מחויבות לוודא שתכונות הבלוקצ'יין נשמרות : היכולת

איגוד  לדוגמא,  באיטליה,  מידע.  ושקיפות  ייחודיים  טוקנים  עסקאות,  של  מידע  שינוי  ואי  סופיות 
הבנקים האיטלקי הציג רשת צמתים בשם "ספונאטה" ,שאפשרה שיתוף פעולה בין הבנקים, שקיפות,  

 סטנדרטיזציה  

 

 
120 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.pdf 
121 https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/23/trends-in-blockchain-why-big-banks-are-adopting-this-

technology/?sh=72c3239651e2 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/23/trends-in-blockchain-why-big-banks-are-adopting-this-technology/?sh=72c3239651e2
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/23/trends-in-blockchain-why-big-banks-are-adopting-this-technology/?sh=72c3239651e2
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 חוזים חכמים:   .3

פשר לה להתבצע אוטומטית ללא תיווך,  החוזה החכם הוא קוד המגדיר את חוקי העסקה ותנאיה ומא
ברשת  מוצפנים  המסמכים  חוקיה,  את  קובעים  העסקה  מבצעי  מראש.  שהוגדר  לטריגר  בהתאם 
חוזים   של  פונקציונאליות  אוטומטיות.  הפעולות  כי  ניירת,  וללא  הצפנה  באמצעות  מוגנת  מבוזרת, 

מה בניתוק  היום,  כבר  בה  ומשתמשים  להיעשות  יכולה  כשניDLT חכמים  מספר  ,  על  להגדירם  תן 
נתונים. פעולה מאגרי  תתבצע  מסוים,  בתאריך  מסוימת,   ,X לדוגמא,  לכתובת  מטבע  נכנס  אם  או 

נעשות   העסקאות  את'ריום  הבלוק'ציין  ברשת  כנ"ל,  אחר.  מטבעות  מספר  השולח  לכתובת  ישלחו 
 באמצעות חוזה חכם וזה מה שהופך את הרשת למבוקשת לבחינה על ידי בנקים מרכזיים.  

ניתן לקיים מצב בו תשלום מתבצע רק כשקיימים תנאים מסוימים. היום קיימים חוזים חכמים, אך  
חוקים   בהצפנה  להגדיר  למשתמשים  לאפשר  שוקלים  בעולם  בנקים  נוספות.  טכנולוגיות  ייתכנו 

לצד שני מוסכם, כך שיצרו להם במערכת הבנק חוזה חכם משל עצמם, מה  להעברת כספים בעצמם
ה על  בה  שיקל  וירטואלי  זהות עם מפתח  שלכל אדם תהיה  הבנק. בעתיד, אנחנו מאמינים  תנהלות 

יגדיר חוזים חכמים להתנהלות כלכלית וכך שני הצדדים יוודאו שהם מקבלים את הסחורה והתשלום  
 122.בו"ז, וכן בדרך זו ייחסכו עסקאות נוכלות

4. HTLC- Hash Time-Locked Contracts 

חוזים חכמים נעולים מוגבלים בזמן, שמחייבים את מקבל התשלום לאשר אותו תוך פרק זמן מסוים  
ה שקלו להשתמש בטכנולוגי זו, כדי להוסיף  או לבטלו. הבנקים המרכזיים של סינגפור, קנדה ואירופ 

 123.אבטחה נוספת לעסקאות שיבוצו דרכם )בנוסף לאבטחות נוספות של הצפנות וכו'(

 ארנקים דיגיטליים: .5

הסיסמא האישית לארנק ומפתח    –לכל ארנק כתובת ייחודית משלו ולה שני מפתחות : מפתח פרטי  
כתובת הארנק באמצעותה ניתן לקבל מטבעות. קיימים שני סוגי ארנקים: ארנק דיגיטלי קר    –ציבורי  

לאינטרנט( מחובר  משום   )אינו  יותר,  מאובטח  הקר  הארנק  לאינטרנט(.  )מחובר  חם  דיגיטלי  וארנק 
על  ולהשתלט  הפרטיים  המפתחות  את  ל'גנוב'  ניתן  לא  וכך  לרשת  מתחבר  שאינו  חיצוני  כונן  שזהו 
המטבעות בו. כאשר מעוניינים להעביר מטבעות מהארנק, יש לאשר את ההעברה בארנק עצמו, גם 

ה למחשב.   מחוברים  הכונן  ניתן  אם  לא  אובדת,  הסיסמא  שאם  הם  אלה,  בארנקים  הגדול  חיסרון 
לשחזר את המפתח בחלק מהמקרים ומטבעות אובדים. הארנק החם מחובר לאינטרנט ומופיע לרוב  
בתור אפליקציות במכשירים הניידים של אנדרואיד ואפל ובמחשב. הם נדרשים לאבטחה נוספת, כגון 

ופים יותר לפגיעות ולפריצות. ישנם גם ארנקים ברשת, אך  החלפת כתובות לאחר פעילות, אך הם חש
 124.הם נחשבים לפחות בטוחים ומיועדים לפריצות מכולם

 

 

 

 

 

 
122https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-

design.pdf?la=en&hash=A71920A2FFB6511E43F787019C549262049CC7A8#page=45 
123https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/23/trends-in-blockchain-why-big-banks-are-adopting-this-technology/?sh=72c3239651 
124 https://www.cryptojungle.co.il/install-trezor/ ;https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-

opportunities-challenges-and-design.pdf?la=en&hash=A71920A2FFB6511E43F787019C549262049CC7A8#page=45 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf?la=en&hash=A71920A2FFB6511E43F787019C549262049CC7A8#page=45
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf?la=en&hash=A71920A2FFB6511E43F787019C549262049CC7A8#page=45
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/23/trends-in-blockchain-why-big-banks-are-adopting-this-technology/?sh=72c3239651
https://www.cryptojungle.co.il/install-trezor/
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 CBDCמדינות מובילות בפיתוח  

לאוקטובר   פ  110-כ  21נכון  של  כלשהו  בשלב  נמצאות  המרכזי מדינות  הבנק  של  הדיגיטלי  המטבע  . 125יתוח 
 מדינות שהשיקו את המטבע או נמצאות בפיילוט מתקדם. נעסוק בשלוש  

באהמה השיק   איי  המרכזי  הבנק  המדינה,  ע"י  המגובה  דיגיטלי  מטבע  שהשיקה  הבודדות  המדינות  בין  היא 
ל פני הארכיפלג של  . לדברי הממשלה "דולר החול" נועד להרחיב שירותים פיננסיים ע  20מטבע זה באוקטובר  

כ המונה  האטלנטי  כולם    700-האוקיינוס  ולא  מוגבל  הגעה  טווח  יש  מסחריים  לבנקים  לפעמים  בהם  איים 
 מקבלים כרטיסי אשראי לכן פתרון זה של מטבע דיגיטלי בחסות הבנק המרכזי נראה כפתרון מעולה. 

חורי הפרויקט של המטבע הדיגיטלי של  ג'ון א' רול, נגיד הבנק המרכזי של איי בהאמה, הסביר את החשיבות מא
הונפק  הדיגיטלי  המטבע  נוח,  אינו  אשראי  כרטיס  שבהם  זמנים  לאותם  מיועד  החול  דולר   " המרכזי:  הבנק 

בשנת   ההוריקן  הרס  לדבריו  הציבור".  צריכה   2019לטובת  האסון  לאחר  דיגיטליות  רשתות  הקמת  כי  הוכיח 
ת מסורתיות. לא ניתן לשלם ב"דולר החול" למקבלי תשלום  להתרחש מהר יותר מאשר בנייה מחדש של תשתיו

באיים   והקמעוניות  הסיטונאיות  העסקאות  כל  עבור  בו  להשתמש  ניתן  זאת  עם  בהאמה  איי  תושבי  שאינם 
   .24/7/365בדיוק כמו בכסף מזומן או בכרטיס אשראי  

  NZIA Cortex DLT  -מ  , שיש לה פתרון ארכיטקטוני חדשי המורכבNZIAספקית הטכנולוגיה שנבחרה היא  
הבלוקצ'יין.   פלטפורמת  מודולרי    NZIAעל  מעיצוב  המורכבת  חדשנית,  אלחוטית  תשלומים  מערכת  פיתחה 

שניתן להתאים לצרכים אזוריים, החל מערים עירוניות צפופות עד לעיירות וכפרים כפריים דלילים. על מנת  
עבודה עם תשתית קיימת ולהרחיב בקלות  לייעל את עלויות ההשקעה מראש, ניתן להתאים את המערכות ל 

משלבת רשתות תקשורת אלחוטיות היברידיות על בסיס של בלוקצ'יין, יכולת    NZIAפלטפורמת    לפי הצורך.
הרשת האלחוטית ההיברידית מאפשרת תמיכה בפונקציונליות לא מקוונת    .NZIA Cortex DLT-עיבוד קצה ו

ן להשתמש באופציית תשלום זו. אמצעי הגנה מובנים יאפשרו  גם אם התקשורת בין האיים מנותקת עדיין נית
יתעדכנו מול הרשומות ברגע   לרשת מוגבלת. הארנקים  גם כאשר הגישה  למשתמשים לשלם בעזרת המטבע 
שהתקשורת תהיה זמינה שוב. איים בארכיפלג עלולים להישאר ללא חשמל בגלל סופות הוריקן, כך שזו תכונה  

 רמה מתאימה לאזור זה.מאוד מכרעת בבחירת פלטפו

אימות כמעט מידי של עסקאות   יתרונות נוספים של המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי של איי בהאמה הם: 
תמיכה בנקודת מכירה לעסקים המקבלים תשלומים באמצעות פתרונות מותאמים    ועיבוד עסקאות בזמן אמת.

יוכל לקבל תשלומים באמצעות מכשירי אשראFin-Tech-ל נייד.  , העסק  י, כרטיסי חיוב או אפליקציות טלפון 
סודיות   על  מגן  אחד  מצד  עסקאות  ניטור  מלאה,  לביקורת  ניתנות  הן  וכך  אנונימיות  אינן  העסקאות  בנוסף 
המשתמש, הניטור מנוהל ע"י תקנים רגולטוריים מחמירים ומצד שני בעזרת הניטור ניתן לאתר עסקאות של  

 הונאה, הלבנת הון וטרור.

ה היא המדינה  הקרבים  לאיים  מחוץ  והראשונה  המרכזי  הבנק  של  הדיגיטלי  המטבע  את  שהשיקה  אחרונה 
נשיא ניגריה מוחמדו בוהארי חשף רשמית את המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי   2021באוקטובר    25-. בניגריה 

יכולים לטפח    . בוהירי אמר כי "המטבע הדיגיטלי וטכנולוגיית הבלוקצ'יין שבה הוא משתמש  ENairaהמכונה  
השנים    10מיליארד דולר במהלך    29-צמיחה כלכלית ולהגדיל את התמ"ג של הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה ב

 
125 https://coingenius.news/iw/imf-managing-director-110-countries-are-at-some-stage-of-cbdc-development/ 
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מיליון דולר( כבר נטבעו אמר נגיד הבנק המרכזי גודווין אמפילה בהשקה   1.21)  eNairaמיליון    500-כ  הבאות".
 126הרשמית. 

מחקר עבודת  של  שנים  מספר  לאחר  באה  המטבע  העיקרית    השקת  כשהמטרה  ניגריה  של  המרזי  הבנק  של 
הפיכת העסקאות הפיננסיות לקלות יותר וחלקות עבור כל שכבות החברה. לאחר סדרה של התקשרויות עם  
המטבע  את  השיק  במרכזי  הבנק  וסוחרים,  פינטק  חברות  הבנקים,  קהילת  לרבות  רלוונטיים  עניין  בעלי 

רואה ב פיננסית באמצעות אספקת אמצעי תשלום פחות  כת  eNaira-הדיגיטלי. הבנק המרכזי  ומכת בהכללה 
-מהאוכלוסייה הבוגרת לא היה חשבון בנק ב 60%-יקר, יעיל ובטוח יותר במדינה שבה מעריך הבנק העולמי שכ

כמגבירה את    eNaira. מעבר לרווחים הכלכליים מהגדלת ההכללה הפיננסית, הבנק המרכזי גם רואה את  2017
 לספק סיוע סוציאלי ממוקד דבר מאוד חשוב במדינה כמו ניגריה.יכולתה של הממשלה  

מטבעות   אימוץ  של  במונחים  השישי  במקום  דיגיטליים,  למטבעות  המובילים  השווקים  אחד  הייתה  ניגריה 
מיליון   1.5, שיש לו  Paxfulקריפטוגרפים בעולם. זהו השוק הגדול ביותר לפלטפורמת מסחר קריפטו העולמית  

ממשלת ניגריה והבנק המרכזי של ניגריה    מיליון המשתמשים שלה ברחבי העולם.  7מתוך    משתמשים ניגרים
בפברואר   הקריפטו,  של  הגוברת  הפופולריות  את  לרסן  במאמץ  במדינה,  הקריפטו  המטבעות  בעליית  נאבקו 
  הורה הבנק המרכזי למוסדות בנקאיים מקומיים להפסיק לסחור במטבעות קריפטו ולהפסיק לאפשר תשלומים 

קריפטו. בורסות  ה  עבור  של  הרשמית  ההשקה  לאחר  הופנתה  eNaira-כבר  המרכזי  הבנק  של  הלב  תשומת   ,
.  127לפעילויות פליליות ולא חוקיות של חלק מהאנשים ולטיפול בטוויטר לא חוקי שהתיימר להיות שייך לבנק

שבה  ניגריה  כמו  במדינה  אלה  כמו  מקרים  בדיוק  הוא  המרכזי  הבנק  של  דיגיטלי  מטבע  של  היתרונות  אחד 
יכול להגן יותר על התושבים החלשים מאשר    כנופיות שולטות באזורים רבים בניגריה מטבע של הבנק המרכזי 

נכון להיום חשבון הטוויטר לא פעיל והמדינה מזהירה את הציבור    ע פרטי שהמדינה לא תעמוד מאחוריו.מטב
,  Bittפותחה על ידי חברת הפינטק  eNaira-להיזהר מאנשים אשר טוענים כי הבנק המרכזי מחלק כסף בחינם. ה

( ניהול המטבעות הדיגיטליים שלה  גם מאחורי הבנק המרכזDCMSשמערכת  י של מזרח הקריביים. ( עומדת 
ב   לשימוש  אפליקציות  פותח    eNair   -שתי  המטבע  ואפל.  גוגל  של  האפליקציות  מחנויות  להורדה  זמינות 

 128ארגוני.  Blockchain Hyperledger Fabric-ב   בפלטפורמת הבלוקצ'יין כל העסקאות נרשמות 

בנקאיות  לא  הכי  מהמדינות  לאחת  נחשבת  שעדיין  ניגריה  כמו  במדינה  הדיגיטלי  במטבע  נוספים    יתרונות 
בעולם זה לאפשר לאוכלוסייה דרך נוספת להוכיח את זהותה ולקבל גישה לשירותי בנקאות ישירות מהטלפון  

שלהם. ויש   הנייד  מתועדת  עסקה  כל  בלוקצ'יין  בפלטפורמת  שמדובר  כספים     מכיוון  על  משופר  פיקוח 
יננסיות להתמודד  ותשלומים מספק רמה של שקיפות שיכולה לשמש לחיזוק אמון הציבור ולאפשר לרשויות פ

יאפשר לבנק המרכזי לצבור שליטה רבה    עם פשיעה כלכלית והונאה. עם זאת מבקרי המטבע חוששים שזה 
יותר שתשמש ככלי רגולטורי לפקח על הציבור. גם מגזר הבנקאות מתמודד עם אתגר חדש בעקבות המטבע, 

נקים רגילים וחשבונות בנק כבר פחות  הבנק המרכזי מציע ארנק וירטואלי שבו על אחד יכול לאחסן את כספו ב
מיליון, המטבע של ניגריה הופך כעת לשני בגודלו אחרי היואן הדיגיטלי של   211עם אוכלוסייה של    נחוצים.

 סין. 

יואן   ( 22אבל עד היום )אפריל    2020הפיילוט התחיל באפריל    בסין  אין עדיין תאריך רשמי להשקה של הטבע 
השנה  eCNY  -הדיגיטלי   סין.   שבמהלך  ברחבי  רבות  בערים  ניסויים  עבר  את    האחרונה  לעודד  כדי  תחילה 

  -השימוש ב  129אלף תושבי המדינה.  50-( ל 30$-)כ  eCNY  -יואן דיגיטלי    200השימוש במטבע הממשלה חילקה  
eCNY  ו  היה פשוט לתושבים שכן הוא התבסס על טכנולוגיה שהם כבר הכירו כמAlipay and We Chat Pay  

יכולים לאחסן את כספם ואשר מייצר קוד   דיגיטלי שבו הם  שניתן   QRהתושבים היו צריכים להוריד ארנק 
בחנות. התשלום  מכשיר  ידי  על  דו   eCNY-ה  לסרוק  מערכת  שמכונה  מה  באמצעות  בעיקר  שכבתית.  -פועל 

 
126 https://www.trtworld.com/magazine/nigeria-launches-its-central-bank-digital-currency-enaira-51063 
127 https://thefintechtimes.com/nigeria-launches-its-cbdc-enaira/ 
128 https://www.coindesk.com/policy/2021/10/25/nigerias-enaira-cbdc-goes-live/ 
129 https://www.reuters.com/article/us-china-currency-digital-explainer-idUSKBN27411T 
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https://www.reuters.com/article/us-china-currency-digital-explainer-idUSKBN27411T


71 

 

באמצעות התשתית    eCNY -ת לגרום לקבלת הבמבנה כזה, הבנק המרכזי עובד יחד עם בנקים מסחריים על מנ
בחשבונותיהם באפליקציות של    eCNY-הקיימת והיישומים הניידים שלהם. לתושבים תהיה יכולת לשלב את ה

 הבנקים המסחריים במקום מערכת חדשה שהם כלל לא מכירים.

נגיעה    יתרון מרכזי של המטבע הסיני הוא שהתשלום לא דורש חיבור לאינטרנט משני הצדדים של העסקה, 
פיזית של שני טלפונים מספיקה. במקביל סוגים נוספים של שיטות נבחנות על מנת להנגיש את המטבע לכמה  
לבצע   שיכולים  מכשירים  מגע,  ללא  )כרטיסים  נייד  טלפון  להן  שאין  כאלה  גם  באוכלוסייה  שכבות  שיותר 

ועוד(. רשות  ללא  תשלום  כמו  פעולות  קריפטוגרפים  למטבעות  ה  בניגוד  ישתמש    eCNY  -ביטקוין,  לא 
עצמה.   משל  ברשת  תשתמש  אלא  בבנקים  צורך  ללא  עסקאות  אימות  המאפשרת  בלוקצ'יין  בטכנולוגיית 

, כמטבע דיגיטלי של בנק  eCNY-הביטקוין תוכנן להיות מבוזר ולכן לא חייב לשום ממשלה או בנק מרכזי, ה
ע שומר  המרכזי  הבנק  הזה:  בהקשר  ההפך  בדיוק  הוא  אחר  מרכזי,  עוקב  הדיגיטלי,  המטבע  על  שליטה  ל 

מוניטרית. מדיניות  שינוי  לצורך  במטבע  להשתמש  ויכול  במטבע    העסקאות  לשימוש  היתרונות  בסין  גם 
הדיגיטלי של הבנק המרכזי ברורים, זה יעזור לבנק לעקוב אחר זרימת כספים בלתי חוקית כגון הלבנת הון או 

ורים פחות מפותחים של סין והמטבע קל לשימוש ויכול להתאים  מימון טרור, ניתן להשתמש במטבע גם באז
לשכבות שונות של האוכלוסייה. אבל מצד שני זה גם נותן לממשלה עוד דרך לשלוט על תושביה. בספטמבר, 

הקריפטו. כורי  את  שגירשה  לאחר  קריפטוגרפים  במטבעות  עסקאות  על  אסרה  נובמבר    בייג'ין  לתחילת  נכון 
  eCNY  .130מיליון אנשים פתחו ארנק עבור    140-מיליארד דולר וכ  9.7בסכום של     מטבענעשה שימוש ב  2021

לסייע ביוזמה לסין יש מטרה ארוכת שנים להפיכת המטבע שלה לבינלאומי , ועם הזמן, היואן הדיגיטלי עשוי  
 זו, ויקל על עידוד משתמשים במדינות אחרות להשתמש ביואן.
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 מבט לעתיד 

ע"י המדינה   ומוגן  יהיה אמצעי בטוח  הדיגיטלי של הבנק המרכזי. המטבע  הוא במטבע  עתיד הכסף 
תמשו  לביצוע עסקאות והעברת כספים וגם אנשים שיותר חוששים ממטבע דיגיטלי וירידות ערך יש

במערכת  שולטת  ארה"ב  להיום  נכון  הגיאופוליטיקה.  פני  את  לשנות  יכול  המטבע  זה.  במטבע 
לעיתים קרובות משתמשת בה לאג'נדה הגיאופוליטית שלה. אבל .    SWIFTהתשלומים הבינלאומית  

הסנקציות   של  כוחן  את  להסיר  יכולה  הדיגיטלי,  היואן  כמו  הדיגיטליים,  המטבעות  עליית 
 .האמריקאיות

 CBDCמהבנקים המרכזיים חוקרים או מתנסים ב  86%-סקר של הבנק להסדרים בינלאומיים מצא ש
ב להשתמש  עשויה  העולם  מאוכלוסיית  המרכזי  CBDC-וחמישית  הבנק  בלבד.  שנים  שלוש  תוך 

עד   דיגיטלי  יורו  להשיק  מצפה  בנקים  2025האירופי  כמה  זאת,  ובכל  להתקדם.  הסכמה  תהיה  אם   ,
לנ בחרו  המרכזיים  את  ה   CBDC -טוש  את  חתכה  אקוודור  שכיחות  CBDC-לחלוטין.  בגלל  שלה 

הדני הצהיר ב והבנק המרכזי  והיקפי עסקאות.  היתרונות של  2017-נמוכה  על   CBDCs כי  לא עולים 
 131 .החסרונות

חלק ממדינות העולם כבר ישיקו באופן רשמי את המטבע אבל כנראה הוא   2025ההערכה היא שעד  
הפיילוט   בסיום  או  מתקדם  בפיילוט  יהיו  כבר  העולם  מדינות  שאר   למזומן.  תחליף  יהיה  לא  עדיין 

יך להשתמש בה  וניתוח התוצאות. כמו שראינו קודם הטכנולוגיה כבר קיימת והשאלה היחידה היא א 
בצורה הנכונה שמצד אחד תגן על הצרכן ומצד שני תיישם את כל היתרונות של המטבע הדיגיטלי של  

  .הבנק המרכזי

ארה"ב אשר נכון לכרגע לא מתמקדת בפיתוח המטבע   התחזית הזו היאהיחידה שיכולה להשפיע על  
ויתכן ומדינות אחרות יסתכלו עליה וינסו להב  יודעת  או בביצוע הפיילוט  ין "למה היא לא" מה היא 

שאחרים לא. מנגד לאור מיקומו החשוב של הדולר בעולם הבנק המרכזי נמצא עמוק בחקירת המטבע 
ולכן אנו מעריכים כי בעוד שלוש שנים גם ארה"ב תהיה כבר במהלך פיילוט לביצוע תשלומים בעזרת  

  .הדולר הדיגיטלי

יהיה שימוש שוטף במטבעות הדיגיטליים של הבנק  בהרבה ממדינות העולם  שבעתיד  קיימת הערכה  
הדיגיטליים  בארנקים  ישתמשו  כבר  המדינות  תשובי  זה  בשלב  במזומן.  תשלומים  במקום  המרכזי 
שלהם ואף יחליפו לגמרי את המזומן במטבע הדיגיטלי של הבנק. קצב האימוץ תלוי במדינה, בחוקים  

יהיה   הוא  )האם  שיונפק  המטבע  בסוג  מדינה,  כמו באותה  לדוגמא  או  מדינה  לאותה  רק  רלוונטי 
התקדמות  וכמובן  מדינה  באותה  דמוגרפיים  נתונים  היורו(,  לגוש  רלוונטי  יהיה  הוא  באירופה 

  .הטכנולוגיה
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 שקל דיגיטלי בישראל  

משנת    בנק החל  הדיגיטלי  השקל  את  בוחן  ה  2017ישראל  פלטפורמת  על  בהתבסס   .-  Ethereum  
מ  לפתח  החלה  בנק  ישראל  של  הפיילוט  במסגרת  בנושא.  בפיילוט  החלה  ואף  משלה  דיגיטלי  טבע 

ישראל, צוותים מהחטיבה לטכנולוגיית המידע של הבנק הקימו סביבת ניסוי מבוססת על טכנולוגיית  
ארנקים   והוקמו  דיגיטליים,  שקלים  שמייצג  )אסימון(  טוקן  הנפיק  והבנק  את'ריום,  של  הבלוקצ'יין 

דמיוניים" מאחד דיגיטליים, שמתוכם ח דיגיטליים  "שקלים  להעביר  יכולים  המיזם  של  הצוותים  ברי 
לשני בתוך בנק ישראל. לא מדובר בכסף אמיתי, אלא בסביבת ניסוי בלבד. השימוש באת'ריום הוא 

לדברי   ברשת סגורה ואינו קשור בשום צורה לרשת האת'ריום הכללית או למטבע הקריפטוגרפי את'ר. 
בבנק  הפרויקט  שכן    מנהל  האוכלוסייה  לכלל  המטבע  להנפקת  יעד  תאריך  לקבוע  ניתן  לא  ישראל 

כיום   המרכזיים  הבנקים  בקרב  הרווח  המודל  כי  ציין  הפרויקט  מנהל  סופר  מאתגר.  בפרויקט  מדובר 
בנושא מביא בחשבון שהבנק ינפיק את המטבע הדיגיטלי והגישה אליו תהיה דרך ספקי תשלום )לא 

לוגיה, או עמותות מסוימות(, כאשר בבנק ישראל מנסים לחשוב על מודל בו  רק בנקים, אלא גופי טכנו
 132ספקי התשלום לא נוגעים בכסף, בשונה מחברות כרטיסי האשראי, שמחזיקות את הכסף אצלן. 

אחד הקשיים הצפויים לבנק ישראל בהטמעת המטבע בקרב התושבים הוא לגרום לאנשים להשתמש  
בפרק    133במטבע.  כ  1כאמור  על  עומדות  במזומן  הוצאות  מזומן  אוהבים  ישראל    26%-תושבי 

עסקאות בין אנשים פרטיים ומול בתי עסק לא מההוצאה. תחילה מזומן הוא אנונימי במידה רבה, ב
נשאלות שאלות מאיפה הכסף האם הוא עבר הלבנת הון טרור )עד סכום מסוים(, מה מטרת הרכישה  
או מי הבן אדם שרוכש את המוצר או השירות. בשקל הדיגיטלי הכל יהיה בר מעקב ומפוקח על ידי  

לפרטיו זכותם  על  יוותרו  שהם  אומר  שבעצם  מה  התשלום  הממשלה,  את  מגביל  המזומן  חוק  ת. 
מאוגוסט   והחל  על    2022במזומן  יעמוד  לעסק  במזומן  לתשלום  שיותר  המרבי  שקל,    6,000הסכום 

אלף שקל   50אלף שקל במקום    15אלף שקל כיום, ובין אנשים פרטיים יעמוד הסכום על    11במקום  
 38%וכרטיסי חיוב עומדת על    בנוסף לחוק המזומן אנחנו רואים כי ההוצאות בכרטיסי אשראי  כיום.

על   בנקאיות  גם    19%ובהעברות  שהרי  אחריו  מסוים  מעקב  שיש  רגיל  כבר  הישראל  הצרכן  כלומר 
אשראי.  ונתוני  טרור  הון,  הלבנת  של  בדיקות  עוברות  בהמחאות  וגם  אשראי  בכרטיס  עסקאות 

ו האשראי  בחברת  נרשמות  לחלקם\העסקאות  לפחות  במדינה  לתושבים  ולכן  בבנק  יותר    או  יהיה 
 פשוט לאמץ את השקל הדיגיטלי בהיבט של פרטיות.

נגישות   הוא  השני  את    -הקושי  גם  לאמץ  לתושבים  לגרום  לפחות  או  מזומן  לחלוטין  להחליף  כדי 
חייב להיות זמין לכולם, והאמת היא שבנק ישראל לא   CBDC-המטבע הדיגיטלי כאמצעי תשלום,  ה

לק לזה  לגרום  יכולים  לגמרי שהם  של תקלה  בטוח  האפשרות  בחשבון את  כשלוקחים  במיוחד  רות, 
בנק ישראל להתממשק עם סטרטאפים בתחום הפינטק ותשלומים דיגיטליים   לברשת. בשלב הזה ע

באיי   שעשו  למה  בדומה  אינטרנטית  רשת  ללא  הדיגיטלי  בארנק  לתשלום  פתרונות  לחפש  מנת  על 
כ  בהאמה. בישראל  כי  בחשבון  גם  לקחת  הישראלי מיליו  1.17-צריך  המכון  )לפי  חרדים  אנשים  ן 

גם   פתרון  על  לחשוב  המרכזי  הבנק  על  ולכן  חכם  טלפון  אין  כלל  שלחלקה  אוכלוסייה  לדמוקרטיה( 
עבור אוכלוסייה זו גם פה יהיו מספיק חברות פינטק אשר ימצאו דרך להשתמש בארנק הדיגיטלי ללא 

לחילופין או  הכשר  לטלפון  זה  את  להתאים  ובעצם  חכם  מוגבל   טלפון  יהיה  אשר  אחר  מכשיר 
 באופציות החיבור שלו לרשת. 

המרכזי הבנק  של  הדיגיטלי  המטבע  על  הקורונה  ל  –   134השפעות  בעולם  בדומה  אחרת  מדינה  כל 
לשרוד.  מנת  על  המהירות  לשינויים  להסתגל  נאלצת  ישראל  כלכלת  גם  הקורונה  ממגפת  שנפגעה 
הפכו   הדיגיטליים  התשלומים  שיטות  גם  ולכן  האחרונות  וחצי  בשנה  צמח  האלקטרוני  המסחר 

וירטואליים. ויותר, מקרנות הזנה מבוססות בלוקצ'יין ועד חדרי עסקאות  יותר  בישראל,   מתוחכמים 

 
132 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387720 
133 https://blogs.timesofisrael.com/israels-own-cbdc-in-the-works/ 
134 https://blogs.timesofisrael.com/israels-own-cbdc-in-the-works/ 
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הקמת   כי  ונראה  בסערה  המדינה  את  כבשו  הדיגיטליים  התשלום  הנכונה    CBDCאמצעי  הדרך  היא 
 ללכת בה, כל עוד הבנק מסוגל לטפל בבעיות הפוטנציאליות שעלולות לצוץ. 

חדשנות   היא  הדיגיטלי  שקל  של  הנפקה  להצדיק  שעשויה  נוספת  למערכת    -סיבה  תשתית  בניית 
לכלכלה   שתתאים  מוטיבציה  תשלומים  מהווה  הבינלאומי  התשלום  נושא  המתרחבת.  הדיגיטלית 

בינלאומיים. לתשלומים  יעילה  תשתית  לייצר  היא  המטרה  כאשר  אחת   ישראל  135נוספת  היא 
ממעצמות הטכנולוגיה בעולם והיא הייתה חלוצה של כמה מהטכנולוגיות המובילות כיום. עם זאת, 

, המדינה מפגרת מאחורי מדינות כמו סין שנמצאת כבר בשלב הפיילוט המתקדם . ולכן על  CBDCעם  
ת מאמצים הבנק המרכזי להוציא את הפיילוט מגבולות בנק ישראל בלבד ולבצע פיילוט עם אוכלוסיי

מקדימים או לחילופין פיילוט בחברות גדולות במדינה / משרדי הממשלה אשר יוכלו בדומה לפיילוט  
 בבנק ישראל להשתמש במטבע ולחוות את דעתם על השימוש ועל הארנק הדיגיטלי.  

, בישראל אוהבים שימוש במזומן, מגנים על הזכות לפרטיות, לוקח הרבה פשוטותלא משימות    ואל
חוקים חדשים וכמובן יש בה מגוון אוכלוסיות מאוד מגוון שמשפיע על השימוש  בישראל  עביר  זמן לה

 .בטכנולוגיה
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 רקע  
טכנולוגיות,   יאשרא דרך  פריצות  עקב  השאר,  בין  האחרונות,  בשנים  מדרגה  קפץ  פינטק  מבוסס 

לכל תחום בחיינו, צמיחה כושר אחסון והתפתחות  הכוללות עלייה בכוח המחשוב, חדירת האינטרנט  
טכנולוגיות אחסון מתקדמות דוגמת מחשוב ענן, פריחת הטלפוניה הסלולרית והטכנולוגיות הנלוות  
לה ועוד. צמיחת התחום בעולם, יחד עם האופי היזמי והיכולות הטכנולוגיות בישראל והחיפוש אחר  

עניין גובר בתחום גם בישראל והובילו להקמתן של    אפיקי מימון והשקעה אטרקטיביים, הביאו עמם
 פלטפורמות אשראי מקומיות וכן קרנות השקעה ייעודית המשקיעות בתחום.

ייעודית,   טכנולוגית  פלטפורמה  גבי  על  המנוהלת  אשראי  לפעילות  מתייחס  פינטק  מבוסס  אשראי 
ישירה,  במתכונת  משקיעים  לבין  וחברות  פרטיים  לווים  בין  מתווכת  וזירת    P2Pהמכונה    שלרוב 

הלוואות. כמה מהפלטפורמות האלה עושות שימוש במאזניהן כדי להעניק הלוואות. יש פלטפורמות 
טכנולוגיות שמתבססות על מקורות מימון של לקוחות פרטיים, ואחרות מתבססות על מקורות מימון  

ה המידע  מרבית  ולפיכך  חסר,  זו  תעשייה  אודות  הרשמי  המידע  ובנקים.  על  מוסדיים  נשען  ענפי 
בתחום עצמאיים  מבוססות    .136מחקרים  טכנולוגיות  פלטפורמות  המסורתית,  לבנקאות  בהשוואה 

וכן  פינטק עשויות להוזיל את עלויות האשראי, לשפר את נוחיות וחוויית ההליך של מתן האשראי, 
מבוסס   אשראי  עסקים.  ובקרב  באוכלוסייה  נוספות  לשכבות  והשקעות  לאשראי  נגישות  להגביר 

שגופי  טכנולו חדשים,  ממקורות  האשראי  לניתוח  רלוונטי  מידע  לשאוב  הזמן,  ציר  על  צפוי,  גיה 
 האשראי הקונבנציונליים אינם נגישים להם כיום. 

פלטפורמות אשראי מבוסס טכנולוגיה אינן סוחבות על גבן מערך עלויות אדיר של סניפים ותפעול של  
הו נדרשות לדרישות  וגם אינן  ויקרות  מערכת אשראי מסורתית,  ולפיכך מוצר האשראי   -ן קפדניות 

נהנות   טכנולוגיות  פלטפורמות  למעשה,  הלכה  העלות.  בצד  יתרון  בעל  הוא  בהגדרה,  מייצרות,  שהן 
של   הפיננסי  במשבר  המסורתית  האשראי  מערכת  כישלון  רגולטורי.  כלפי    2008מארביטראז'  והכעס 

זו מגבירים את המקובלות של תחום האשראי מבוסס   בין איש לרעהו כחלופה  מערכת  הטכנולוגיה 
תיק   את  לגוון  והרצון  אפסיות  ריביות  של  בעולם  תשואה  אחר  המרוץ  עדיפה.  וחברתית  כלכלית 

 ההשקעות מביאים לעניין רב בתחום, הן בקרב משקיעים מוסדיים והן בקרב משקיעים פרטיים.

סייבר   לסיכוני  עצומה  אי  -פגיעות  המשאבים  עתירי  המסורתיים  ידיים  הבנקים  בחיבוק  יושבים  נם 
נוכח צמיחתה של התחרות הטכנולוגית, המאיימת על המודלים העסקיים המקובלים, וכבר כיום רבים  
הלווים   עשויים  כזו,  במציאות  האונליין.  לזירת  מבוקרת  בהגירה  עתק  השקעות  מובילים  מהם 

שעשויה להביא עמה    והמלווים בעתיד לבחור לפעול דרך הבנקים המוכרים. לצד היתרונות הגלויים
הצמיחה המואצת של תעשייה זו, היא עשויה להביא עמה גם נקודות תורפה בולטות. תלות מוגברת 
ניהול   והליכי  אלה  טכנולוגיות  בפלטפורמות  לסיכון  מוגדל  תיאבון  לצד  המלווים,  בטעמי  בשינוי 

 בתחום. סיכונים בעלי היסטוריה מוגבלת בזמן, מחייבים זהירות רבה מצד כל המעורבים

התחרות מצד תעשיית אשראי הפינטק עשויה להביא כמה מהמוסדות הפיננסיים המסורתיים להגדיל 
תידרש   עצמה  הרגולציה  הגוברת.  התחרות  עם  להתמודד  כדי  נוטלים,  שהם  האשראי  סיכוני  את 
מבוסס  האשראי  תעשיית  התפתחות  הענפית.  האבולוציה  עם  להתמודד  כדי  מהלכיה  את  להתאים 

ת הבנקאית הפינטק  במערכת  האשראי  ריכוזיות  להקטנת  במשק,  האשראי  מקורות  לגיוון  עמה  ביא 
פלטפורמות  על  המבוסס  אשראי  מתן  המסורתית.  בבנקאות  האשראי  מערכי  של  ולהתייעלות 
טכנולוגיות פיננסיות מושך עניין רב בשווקים הפיננסיים, בקרב קובעי המדיניות ובקרב הציבור הרחב. 

חום צעיר, מקשה על החיזוי בכל האמור לאופן שבו תתפתח תעשיית אשראי זו  העובדה שמדובר בת
 וכיצד ההתפתחות האמורה תשפיע על רמת הפרשות האשראי ועל מערכת הבנקאות המסורתית.

 

צמיחת האשראי מבוסס הפינטק מהווה אתגר מורכב לרגולטורים, שנדרשים למעקב ופיקוח הדוק על  
העתידית הצמיחה  קצב  זה.  התבגרות    תחום  של  נגזרת  הוא  טכנולוגיה  מבוסס  אשראי  מתן  של 
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יכולתם  של  וגם  בכלכלה,  עסקים  מחזורי  עם  טובה  בצורה  להתמודד  ויכולתם  העסקיים  המודלים 
 .137לספק הגנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר למשקיעים וללווים

 המצב בארה"ב  
הוא   המשכנתא  חוויית  את  לחדש  והצורך  ויותר,  יותר  תחרותי  במרחב  להבדיל  מחפשים  המלווים 

מהמלווי חלק  פנימיים,  משאבים  על  להסתמך  במקום  שיכולים  קריטי.  פינטק  למיזמי  מתחברים  ם 
לבנקים   לסייע  כדי  הדיגיטלית  התשתית  את  מספקות  פינטק  משכנתאות  משכנתא.  הלוואות  לספק 
לפשט את תהליך איסוף הנתונים, ומאפשרות להם להציע חוויית לקוח מובחנת תוך הפחתת עלויות  

להו יכול  משכנתאות  בהלוואות  בפינטק  שימוש  שלהם.  המשכנתאות  השלמת  שירות  לשיעורי  ביל 
  .138יישום גבוהים יותר, לסגירה מהירה יותר וללקוחות מרוצים יותר 

תהליכי  מסתם  יותר  הן  פינטק  הלוואות  דיגיטליות,  בחזיתות  משתמשים  כיום  רבים  מלווים  בעוד 
פינט משכנתא  זאת,  במקום  לווים  דיגיטציה.  עם  יותר  טובות  שותפויות  לבנות  למלווים  מסייעת  ק 

הודות לחוויות מהירות ויעילות יותר. היא מאיצה את איסוף הנתונים, תומכת בלווים עם תקשורת  
טובה יותר ומבטלת צעדים מיותרים לאורך הדרך. זרימות העבודה מונחות הנתונים מבטלות שלבים 

להתניה, למימוש ולסגירה. מתן חוויית לקוח טובה לאורך כל    מיותרים תוך הפיכת משימות המשויכות
בפתרון   המסורתיות  ההלוואות  של  המפוצלים  הפתרונות  את  מחליפות  פינטק  משכנתאות  התהליך. 
מחזור   זמני  עם  יחד  יותר,  רבה  ויעילות  פרודוקטיביות  היא  התוצאה  לקצה.  מקצה  משולב  דיגיטלי 

יו מהירות  וסגירות  יותר  קצרים  יותר הלוואה  שסביר  פירושו  יותר  ויעיל  מהיר  יישום  תהליך  תר. 
שהושלמו   הבקשות  מספר  מבחינת  המלווה  עם  שמיטיב  מה  נתונה,  משימה  ישלימו  שהלקוחות 

ערוציים מסורתיים, הלוואות פינטק פותרות את הפאזל של פרקטיקות -וממומנו. בניגוד לפתרונות רב
ם ועד שמאות והסכמים. משכנתא דיגיטלית מקצה הלוואות מקוטעות. החל מדוחות המס וכלה בחוזי

לקצה מסייעת לחתוך את שלבי איסוף הנתונים הידניים מתוך התהליך, ומאפשרת ללקוחות להשלים  
 יישומים במהירות וביעילות רבה יותר.

תהליך המשכנתא הדיגיטלית: לווה מתחיל בבקשת משכנתא בסמארטפון שלו, באינטרנט או באופן 
אשר הלווה עובד באמצעות האפליקציה, יש להם אפשרות להתחבר ישירות לחשבונות  אישי בסניף. כ

ניתן   הבקשה,  את  עוצר  הלווה  אם  פיזית.  לניירת  לגשת  צורך  אין  שלהם.  והמס  השכר  הנכסים, 
להמשיך בדיוק מאיפה שהפסיקו בכל ערוץ שנוח להם, בין אם באינטרנט או מחוצה לו. כאשר הלווה  

שדות מלאים מראש ע"י תשובות שסופקו בעבר וחשבונות מחוברים, תוך ביטול  עובד דרך היישום, ה
שלב  בכל  אמת  בזמן  עזרה  מספק  היישום  ממשק  שאלות,  יש  ללווה  אם  מיותרים.  ידניים  שלבים 
דיגיטלי עם חתימות אלקטרוניות. אין   ולאשר צעדים באופן  במהלך התהליך. הלווה מסוגל להשלים 

לחתום כדי  לבנק  לרוץ  תהליכי   צורך  מסתם  יותר  היא  דיגיטליות  משכנתא  הלוואות  מסמכים.  על 
יותר  נעים  יישום  לתהליך  בתהליך הבקשה, מה שמוביל  שלב  בכל  יעילות  ביצירת  מדובר  דיגיטציה. 
דיווח  מדדי  פינטק.  הלוואות  של  יתרון  גם  הוא  יותר  טוב  דיווח  הלקוח.  עבור  יותר  טובה  ולחוויה 

בוחנים דבר ומספר ועסקים מסורתיים  ים כמו אחוז הבקשות שהוגשו, מעקב אחר בקשות שנלקחו 
 ההלוואות שנסגרו וממומנות. סטטיסטיקה.

בעוד מדדים אלה חשובים, פתרונות פינטק מספקים גם תמונה גדולה יותר. הם מאפשרים למלווים  
את  מחברים  מהאנשים  אחוז  ואיזה  היישום,  על  אומרים  הם  מה  הצרכנים,  התנהגות  על  ללמוד 

חוויית  ה את  יותר  עוד  ולייעל  לחדד  כדי  אלה  בנתונים  להשתמש  יכולים  המלווים  שלהם.  נכסים 
 הלווה. 

כ של  גידול  וכן  הממוצע  ההלוואה  ומחזור  התהליך  בזמני  ירידה  גם  חווים  בהיקף    67%  -הלקוחות 
 ההלוואות משנה לשנה. 
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 המצב בסין 
לה ראה עלייה דרמטית בשלוש השנים  בעוד פינטק היה בסביבה במשך זמן רב, השימוש המודרני ש

האחרונות. פינטק מייצג טכנולוגיה פיננסית, שוק שהופך לנגיש יותר ויותר לצרכנים בודדים. פינטק  
כולל אך אינו מוגבל ליישומי מסחר מקוונים במניות ובורסות קריפטו. ענקיות כמו עליבאבא, טנסנט,  

ש והיכולת  התפוצה  ויותר את  יותר  ולמיליוני  באידו מרחיבות  דאטה  לביג  לגישה  הודות  לחדש  להן 
 צרכנים. 

בשל ההגבלות השונות ואפילו הסגרים שהוטלו במהלך מגפת הקורונה, יותר אנשים ומוסדות אימצו  
הפינטק   כי  נראה  מקרה,  בכל  מקוונות.  פלטפורמות  באמצעות  והשקעות  תשלומים  לקניות,  פינטק, 

ייצר השפעה משמעותית על הקהילה העסקית והחברה  מכוון לעצב מחדש את הנוף הפיננסי, מה שמ
בכללותה. כמובילה העולמית בפינטק, הניסיון הרגולטורי של סין הוא בעל משמעות אקדמית ומעשית  

פיננסית   .139כאחד  על חדשנות  להקל  כלומר  עיקריות,  להשיג שתי מטרות  היא  הרגולטורית  המטרה 
שנית,  גיסא.  מאידך  המשקיעים  על  והגנה  בסיכונים  שליטה  הבטחת  תוך  אחד,  מצד  שוק  ופיתוח 

ים של כל האיזון הרגולטורי הוא עדין ודינמי, שיש לתכנן ולהתאים בקפידה בהתאם לתנאים המקומי
תחום שיפוט נתון. שלישית, המשטר הרגולטורי בשוקי הפינטק הוא עבודה בתהליך, וזה לא מפתיע 

ענקיות תוכנה, כמו עליבאבא )ג'ק   .140בהתחשב בקצב המשתנה במהירות של שוקי הפינטק הבסיסיים
)  שיאנית הטרנזקציות    דות לגישה  (, או באידו, צומחות בקצב מטורף, הוWE CHATמא(, טנסנט 

מגפת   במהלך  שהוטלו  הסגרים  ואפילו  השונות  ההגבלות  בשל  הצרכנים.   ולמיליוני  דאטה  לביג 
אותן  באמצעות  והשקעות  תשלומים  לקניות,  פינטק,  אימצו  ומוסדות  אנשים  יותר  הקורונה, 

  .141פלטפורמות מקוונות
הרגולטורית  הוא משמעותי. המטרה  סין  הרגולטורי של  הניסיון  העולמית בפינטק,  מובילה  היא  סין 
ופיתוח שוק מחד, מבטיחה שליטה  פיננסית  משיגה מספר מטרות עיקריות, היא מקלה על חדשנות 

 ידך.בסיכונים והגנה על המשקיעים מא

 
 המצב באירופה  

-אפים בתחום הפינטק נמצאים במגמת עלייה ב-אפים וסטארט-מגזר הפינטק בבריטניה פורח; סטארט
סטארט2021 של  -.  ההומה  הפינטק  במרכז  ובמיוחד  בריטניה  ברחבי  צצים  ומרגשים  חדשים  אפים 

סטארט וסטארט-לונדון.  ויעיל-אפים  יעילים  שירותים  מספקים  הפינטק  של  אלה  יותר אפים  ים 
 ומהווים איום ממשי על שירותי הבנקאות, התשלומים וההלוואות המסורתיים. 

חברת הפינטק מציעה מגוון שירותי בנקאות דיגיטלית. הם מתמקדים בקהל   -  REVOLUTלדוגמא:  
מטבעות   29-שלהם כמשתמשי אפליקציות מובייל המתמצאים בטכנולוגיה, כולל העברת כסף לחו"ל ב

מדינות. מאז    120-רטיסי חיוב נטענים המאפשרים משיכות של מכונות מזומנים בשונים באמצעות כ
מיליארד ליש"ט,    40מיליון עסקאות בשווי של מעל    350אפשרה מעל    Revolut,  2015השקתה בשנת  
כבנק הראשון בבריטניה המבוסס על   2014נוסד בשנת  Atom. בנק 142מיליון לקוחות 9המשרתות מעל 

ת  אנשים, שבסיסם בצפון אנגליה, והתמקד בבניית הבנק שלקוחו   400-אפליקציות. אטום גדל ליותר מ
הבנק היו רוצים שאטום יהיה. אטום מפעילה שירות בנקאי דיגיטלי בלבד, עם כל שירותיה הניתנים  
באמצעות האפליקציה שלה. אטום בחרה להסיט ממתן חשבונות עו"ש, ובמקום זאת להציע חשבונות  
וההלוואות   המשכנתאות  החיסכון,  חשבונות  ללקוחותיה.  עסקיות  והלוואות  משכנתאות  חיסכון, 

קיות של אטום זמינים כולם דרך האפליקציה שלה. חשבונות החיסכון הקבועים שלה נעים בין  העס
ריבית   שיעורי  שנתית. חשבונות אלה מציעים  או  חודשית  ריבית  עם  שנים,  לחמש  חודשים  שלושה 
הללו.   האטרקטיביים  התעריפים  את  המספקים  פיזיים  סניפים  על  שנחסך  הכסף  כאשר  תחרותיים, 

הטכנולוגיה והרשתות החברתיות זמינות בכל מקום    חלו לשווק משכנתאות למגורים.לאחרונה גם ה
החדשות   הטכנולוגיות  לכל  נתייחס  הבאה  בסקירה  לבנקים.  מוכרות  שאינן  לאוכלוסיות  וגם  בעולם 

 ואלו המעט יותר ותיקות שנמצאות עכשיו, בעיקר מאז משבר הקורונה, בשימוש נרחב הרבה יותר.

 
 
139 Fintech in China in 2021: Foreign Opportunities | blog | FDI China 
140 Fintech Regulation in China | Oxford Law Faculty 
141 Ant Financial: Most Innovative Company | Fast Company 
142 Top 3 FinTech Scaleups of the UK and Europe in 2021 (ibsintelligence.com) 

 

https://www.fdichina.com/blog/china-fintech-market/
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/10/fintech-regulation-china
https://www.fastcompany.com/company/ant-financial
https://ibsintelligence.com/ibsi-news/top-3-fintech-scaleups-of-the-uk-and-europe-in-2021/
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 בילות בתחום הטכנולוגיות המו 
והצפנה: חתימה  אחסון    תיעוד  יצירה  בטוחה:  אינטרנטית  מסמכים  והעברת  מידע,  אבטחת  הצפנה, 

של   והדפסה  מסוים  למקום  פיזית  בהגעה  צורך  מבלי  ובטוחה  מוצפנת  בצורה  מסמכים  של  ושליחה 
עהמסמכים.   הקהל.  ליצירת אמון מצד  המידע  באבטחת  התלוי  הפינטק,  בעולם  קריטי  מרכיב  ל  זהו 

 בסיס האמון בבטיחות המידע והכספים מתאפשרות כל הטכנולוגיות והמוצרים האחרים אותם נזכיר.
או משכנתא  הלוואה  לקיחת  לנהל את תהליך  ניתן  של מסמכים  בהעברה מאובטחת  שימוש  בעזרת 
ללא צורך בהחלפת מסמכים מודפסים. בבנקים היום עדיין משתמשים במסמכים מודפסים וחתימות 

א גם  פיזיות  לבנקים  מסמכים  להעביר  ניתן  היום  דיגיטליים.  למסמכים  למעבר  רבה  פתיחות  יש  בל 
נפוץ   שימוש  זהו  באפליקציה.  או  הבנק  באתר  מסמך  צירוף  באמצעות  וגם  מייל  שליחת  באמצעות 

 . 143ביותר בעולם הבנקאי היום. להערכתינו היום בו לא ישמרו עותקים פיסיים קרוב 

   וידוא זהות:
במכשיר  המוטמעת  במצלמה  שימוש  בעזרת  שמאפשרת  טכנולוגיה  זוהי  פנים,  זיהוי  ביומטרי:  זיהוי 

ים  לזהות בוודאות רבה את האדם העומד מולה. מכשירי טלפון ניידים רבים היום יפעלו רק מול הפנ
אותם הם מזהים כבעלי המכשיר. ישנם בנקים שמשתמשים כבר היום בטכנולוגיה הזו כדי לאמת את  
זהות הלקוחות ולבצע פעולות דרך המכשירים הניידים. בעזרת שימוש בטכנולוגיה זו ניתן לאמת את  

שימו פנים.  מול  פנים  אותו  לפגוש  או  לבנק  הפיזית  בהגעתו  צורך  שיהיו  מבלי  האדם  של  ש  זהותו 
בסריקת טביעת אצבע: בדומה לזיהוי הפנים גם טביעת האצבע היא אמצעי לזיהוי אדם ברמת וודאות 
גבוהה מאוד. בבנקים מסויימים ישומים שמצריכים אבטחת מידע ברמה גבוהה יותר יפעלו רק בתנאי  

מכיוון    שהמכשיר הנייד מוגן בנעילת טביעת אצבע. זהו אמצעי אבטחה ווידוא זהות נפוץ יותר ויותר.
שזיהוי המכונה יכול לעלות במידת הדיוק על זיהוי אנושי של לקוח אנחנו צופים שבעתיד הזיהוי יהיה  

 מחויב להיות באמצעים ביומטריים כמו זיהוי פנים ויחליף לחלוטין את הזיהוי האנושי. 
דיגיטלית הדיגיטלחתימה  הפעולה  של  השני  בצד  שנמצא  האדם  של  זהות  לוידוא  אמצעי  עוד  ית. : 

ונותן   זהות האדם  גורם שלישי שמוודא באופן חד פעמי את  החתימה הדיגיטלית בדרך כלל מערבת 
רשמיים  גורמים  ואף  בנקים  כמו  גורמים  מול  להזדהות  יכול  הוא  באמצעותו  פיזי  דיסק  ללקוח 
זוהי טכנולגיה פחות מתקדמת מהאמצעים הביומטריים ועל כן אנחנו צופים שהשימוש   ממשלתיים. 

 יאריך שנים.   בה לא

: וידוא באמצעות פרטים מזהים ובאמצעות קוד שנשלח למכשיר הנייד ומשמש  טכנולוגיות זיהוי כפול
כאימות כפול. טכנולוגיה זו חוסכת היום את השימוש המסורבל בסיסמאות. יתכן שגם טכנולוגיה זו  

 תוחלף באמצעי זיהוי ביומטריים.

 

 

 

 

 

 

 

 
143https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2645.pdf 
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 תקשורת:
שמ למרות  וידאו:  ועם  שיחות  מאוד  נפוץ  נעשה  בה  השימוש  יחסית,  ותיקה  בטכנולוגיה  דובר 

את  אפשרו  והשמע  התמונה  באיכות  והשיפור  התקשורת  מהירות  האינטרנט  תשתיות  התפתחות 
ניתן לראות כבר בנקים שנפגשים   יישומים, היום  יומיומי במגוון רחב של  השימוש בכלי הזה באופן 

בנושא משכנתא יעוץ  לשיחות  הלקוחות  ליצור  עם  זהו אמצעי  וידאו.  בשיחות  שימוש  באמצעות  ות 
אישית   חוויה  ולתת  מתגובותיו  להתרשם  לבנק,  פיזית  להגיע  מתאפשר  כשלא  גם  הלקוח  עם  קשר 
פנים  מול  פנים  הפגישות  את  יחליפו  הוירטואליות  שהפגישות  יתכן  בעתיד  דיגיטלית.  בפלטפורמה 

ישת הוידאו שתישמר  ואולי אף תתומלל באופן  לחלוטין הסכמה על החוזה והעסקה יתועדו כולם בפג
 אוטומטי ולא יהיה צורך בהסכם חתום כלל. 

 

 ניתוח נתונים:
רכיב   המכיל  נייד  במכשיר  מחזיקים  כולנו  היום  שכבר  העובדה  מיקום:  להעיד    GPSאיתור  שיכול 

בשנים  מאוד  גדלה  המיקום  איתור  של  הדיוק  אפשרויות.  של  מגוון  פותחת  מקומנו  את  ולתעד 
( יותר חפצים בסביבה, בבתים ואף   Internet of Things  -, )ה IoT-האחרונות. עם התקדמות תחום ה

ניתן להשתמש במידע על  חפצים שאנחנו עונדים או לובשים יתקשרו ביניהם ועם סביבתם. למשל, 
מסויימת,   בחנות  ממבצע  החל  זה,  למיקום  רלוונטיות  עסקאות  לו  להציע  כדי  אדם  של  מיקומו 

ה יעודית לתשלום על המוצר שברצונך לרכוש בתשלומים בנקודת המכירה לפי קרבה לנקודת  הלווא
הבנקים   גאוגרפי.  מיקום  לפי  נדלן  לרכישת  להציע משכנתאות  גם  ניתן  גאוגרפי.  מיקום  או  המכירה 
כדי   המיקום  בנתוני  קמים סטארט אפים שמשתמשים  כלל. אבל  בדאטה  עושים שימוש  אינם  היום 

עסקאות כדי    להציע  מיקום  בנתוני  ישתמשו  פיננסיים  שגופים  יתכן  בעתיד  מיקום.  לפי  בתשלומים 
יגיע   שירותי מיקום ברגע שאדם  ובעזרת  יחברו לעסקים  ברובע. בעצם  לפי עסקים  להציע הלוואות 
יציעו לו את הסדרי התשלום המתאימים לו בעסק זה, במקום לקנות רכב   לעסק מסיים אוטומטית 

להסדיר הסדר תשלום יהיה אפשר לעשות את זה במקום בעת המכירה. כמו כן    ולצאת לבנק ליד כדי
 פרויקטי נדלן יוכלו להשתמש בשירות כזה כדי להציע משכנתאות בעת ביקור במשרדים או באתר. 

המידע שנשמר לגבינו ברשת האינטרנט הוא רב וניתן להסיק ממנו תובנות לגבי כל    :big dataניתוח  
מניתוח מידע זה ניתן ללמוד על אמינותו של אדם, על יכולותיו הכלכליות, מצבו  תחום שניתן לדמיין.  

הכרוך   הסיכון  על  ולהסיק  הקרובה  סביבתו  ושל  שלו  תעסוקה  בפניו,  העומדים  אתגרים  המשפחתי, 
 .144במתן הלוואה לאדם זה 

למידת מכונה: משילוב המידע שנלמד עבור כל אדם, הצלבה עם נתונים כלכליים, נתונים סוציולוגיים  
תכונות    ודפוסים קודמים ידועים ניתן ללמוד את הסטטיסטיקה של היכולות של אנשים שונים בעלי

ולחשב  בודד  פרט  של  להתנהגות  הצפי  לגבי  להסיק  ומכאן  הקבוצה  ללמוד מהתנהגויות של  דומות, 
 סיכונים ואת הריביות המתאימות להם.

 
:בינה מלאכותית    Artificial intelligence   

בעזרת בינה מלאכותית ניתן להבין מהן ההלוואות שייתנו לבנק את הרווח המקסימאלי בסיכון הנמוך  
יותר. בעזרת חישוב סיכון וריבית באמצעות בינה מלאכותית עבור אנשים בעלי חשבון בנק  ועבור  ב

big dataאלו שלא. פלטפורמות שונות משלבות בינה מלאכותית  עם אלגוריתמים לניהול וניתוח   
סיכונים כדי לאפשר מתן הלוואות ואשראי החל מהלוואות קטנות לאנשים פרטיים שאינם בעלי 

בנק וכלה בהלוואות גדולות לאנשים פרטיים ולחברות ובעסקאות נדלן. בעתיד ניתוח הנתונים  חשבון 
בעזרת שילוב למידת מכונה ובינה מלאכותית יהיה עניין שבשגרה ועל פיו יחושבו רמות הסיכון  

והריביות. יתכן שאף יהיה ביקוש למקצוע חדש של ניהול נראות וירטואלית עבור אנשים לטובת דירוג  
שראי טוב יותר.א  

 
144 https://thefinancialbrand.com/124980/six-big-data-and-ai-trends-in-banking-for-2022-cloud 
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 מבט לעתיד 
. העתיד מוביל את התחום להיות ידידותי יותר לדורש  ,145146למשכנתאות והלוואות ישנו ביקוש תמידי

הן מבחינת הבנת התחום והן מבחינת נגישות. בנוסף העתיד מוביל לשקיפות נתונים דהיינו הריביות  
הנדר יוכל לקבל את כל הנתונים  שים לצורך  יהיו שקופות והתחרות תגדל, בלחיצת כפתור כל לווה 

יותר   רואים  השנים  עם  או משכנתא.  הלוואה  קבלת  לצורך  לפנות  עלינו  גוף  לאיזה  ההחלטה  קבלת 
על   ועוד אפשרויות  עוד  צצות  יום  ובכל  והמשכנתאות  ההלוואות  נכנסים לתחום  גופים אשר  ויותר 

אין  הלוואה  לקבל  כדי  היום  וכדומה.  חברתיות  הלוואות  סופרים,  לרבות  הלוואות  לקבל  צורך    מנת 
יהיה   ניתן  לצרכן. בעתיד  יותר  נגיש  הכל  האשראי.  לחברת  או  לבנק  לפנות  חייב  ולא  לצאת מהבית 

 לקבל גם משכנתא ללא צורך לצאת מהבית אל הבנק ו/או אל כל גוף מממן אחר. 
הצרכן יוכל בלחיצת   בעתיד כל הליך לקחת המשכנתא יהיה מהיר ופשוט יותר ובאופן מקוון לחלוטין.

ור את הגוף המממן המאפשר לו את התנאים הטובים ביותר לאור הנתונים האישיים שלו,  כפתור לבח
מקוצר   בהליך  המבוקשת  ההלוואה  ואת  המשכנתא  את  ולקבל  מקוון  באופן  הנ"ל  הגוף  אל  לפנות 

 ופשוט ובתנאים טובים יותר ואף בסוגי מטבעות שונים.   

מק ופרטיים  שעסקים  יותר  נפוץ  יהיה  לעין  הנראה  ומשכנתאות בעתיד  הלוואות  בלים 
בנוסף  P2P)147חברתיות יותר.  גדול  הוא  הסיכון  אולם  יותר  נמוכה  בריבית  מתווך  גורם  כל  ללא    )

בעלי   לעסקים  הלוואות  מתן  גם  ויאפשרו  הלוואות  במתן  מקובעים  פחות  יהיו  המלווים  הגופים 
 .148151150149פוטנציאל שכיום לא מצליחים לקבל הלוואות מהבנקים

. הדרך  שנים עולם ההלוואות והמשכנתאות המוכר לנו היום ישדרג את עצמו  3בעוד  ההערכה היא ש
פשוטה   ידידותית,  כאמור  ותהיה  תשתנה  ומשכנתאות  הלוואות  לקבלת  היום  לנו  והמוכרת  הרגילה 

 ומהירה יותר.

אשר    5בעוד  ואילו   המשכנתא  קבלת  לחלוטין.  פניו  את  ישנה  וההלוואות  המשכנתאות  עולם  שנים 
ועוד,  יהפוך להיות    כיום הינה הליך טורדני וארוך המצריך מהלווה אינספור מסמכים שונים, זמן ארוך

מקוון ובלחיצת כפתור. בלחיצת כפתור הלווה יוכל לבחור את הגוף המתאים לו ביותר ביחס לגובה 
הריביות, התקופה ופרטיו האישיים. מבחינת הגופים, כל המידע על הלווה יהיה נגיש לגוף המלווה וכך  

קר שוק בצורה פשוטה כזו שעם  כל גוף יוכל להציע עצמו ללווה בפשטות ובמהירות. הלווה יערוך ס
הצעתם   את  ולתת  שלו  האשראי  נתוני  מלוא  את  לקבל  המלווים  הגופים  כל  יקבלו  שלו  ת"ז  הזנת 
וכך   גוף  יידרש להמצאת המסמכים לכל  ידו. הלווה כלל לא  ו/או ההלוואה המבוקשת על  למשכנתא 

 מלוא הנתונים יהיו שקופים ללווה. 
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 רקע 

תשלום דיגיטלי הוא העברה של כסף או מטבע דיגיטלי מחשבון אחד לאחר באמצעות טכנולוגיות  
תשלום דיגיטליות, כגון ארנקים ניידים או אפליקציות תשלום ניידות. תשלומים דיגיטליים יכולים  

 להיקרא גם תשלומים אלקטרוניים.

המהפכה של  ליבה  בלב  נמצא  התשלומים  השירותים    עולם  ענפי  כל  על  חולשת  אשר  הדיגיטלית 
אט, עולם התשלומים מתנתק מהישן והמוכר  -הפיננסים, שמאז מגפת הקורונה רק תופס תאוצה. אט

בדמות מזומן, ותפקידה של תעשיית התשלומים כיסודות לכלכלה הדיגיטלית מתחזק. כבר היום, ניתן 
הת מתחום  פינטק  בטכנולוגיות  בשימוש  צמיחה  ניתן  לראות  שבטורקיה  בעוד  העולם.  בכל  שלומים 

בסופר   קניות  על  לשלם  ניתן  כבר  בסין  מסרון,  שליחת  באמצעות  אוטובוס  כרטיס  עבור  לשלם 
 , וארנקים דיגיטלית מזמן הפכו לשגרתיים, המצב היום הוא רק קצה הקרחון.QRבאמצעות קוד 

 המצב בישראל 

הוצגו   ישראל,  בנק  ידי  על  לאחרונה  שנערכה  תחום במצגת  לחדירת  ביחס  מרשימים  נתונים 
הישראלי הצרכן  בקרב  הדיגיטליים  התשלומים  152התשלומים  אמצעי  מרבית  בישראל,  להיום  נכון   .

בהם עושה הציבור שימוש הם דיגיטליים, כאשר גם צ'קים עוברים למימד זה. התשלומים הדיגיטליים, 
במ השימוש  באמצעות  מתבצעים  ככולם,  )רובם  תשלום  אמצעי  כשלספקי  תשלומים,  (  PSPערכות 

ובזה   היום  בישראל  הקיים  במצב  צדדיה. אספקט חשוב מאוד  בין  כמתווכים  בעסקה,  קריטי  תפקיד 
חדירת   את  שיאפשרו  המתרחשות  והרפורמות  הרגולטוריים  השינויים  הם  צועדים  אנו  שלקראתו 

רה נעשה  למשל,  כך  בישראל.  יותר  עמוק  רגולטו-התחום  בטכנולוגיות  ארגון  לשימוש  הנוגע  בכל  רי 
ככלל ובתשלומים דיגיטליים בפרט, ורשות ניירות הערך קיבלה את תפקיד הפיקוח על חברות הפינטק  

בין   APIזאת, לצד בנקאות פתוחה/  153מהתחום היום לעבור  ניתן  ומוסדות תשלומים. הקלות שבה 
  –והשימוש בארנקים דיגיטליים    NFC-הנדידה ל  –בנקים, מהירות התשלומים, והשימוש בכרטיסים  

הולכים  אנו  אליו  והכיוון  שנעשו  התהליכים  את  מבטאות  אשר  מגמות  הן  אלה  להיום,  154כל  נכון   .
ובניגוד מוחלט למצב ששרר בעבר הלא רחוק בו בנקים שלטו בספרה, היום חברות הפינטק הן אלה  

מתמחה חברה  כל  רוב  פי  על  כאשר  התשלומים,  עולם  של  השונות  לנישות  קטן   שנכנסות  בחלק 
מהנישות ומנסה להביא ערך ללקוח בתחום התמחות ספציפי. דבר מפתיע נוסף שנלמד מבנק ישראל  
הדיגיטליים  התשלומים  מערך  התקדמות  מתוך  ישראל,  בנק  שבוחן  הדיגיטלי  השקל  פרויקט  הוא 

  155בישראל. 

 

 המצב בסין  

אסיה ככלל וסין בפרט מהוות דוגמא לצמיחה המהירה והגדולה ביותר בתחום התשלומים הדיגיטליים  
בשנים האחרונות. ההכנסות של סגמנט התשלומים בסין, מהווה ¾ מההכנסות של כל אסיה פסיפיק  

של    WeChat-ו  AliPayכמו    SuperAppsמהתחום.   לתפקידן  הקשור  בכל  חדשה  פרדיגמה  יצרו 
שירותים   על  לתשלום  נוספות  ובטכנולוגיות  בהן  והשימושים  תשלום,  כאמצעי  אלה  אפליקציות 
כארנק  משמשות  אשר  המרכזיות  הן  אלה  אפליקציות  להיום,  נכון  להופיע.  ממשיכים  רק  ומוצרים 

היו ניתן  וכן לבצע העברת כספים  דיגיטלי.  תוך שימוש בקוד    P2Pם לשלם בסין על קניות ומצרכים 
QR   הכלכלות באחת  היום  המציאות  כשזו  הכלל.  נחלת  הוא  גם  פנים  זיהוי  באמצעות  ותשלום 

החזקות והמובילות בעולם, ניתן רק להניח כי השמיים הם הגבול. יש המאמינים כי הקצב המהיר בו  

 
152 “Breakthroughs and innovation in the global payments industry: where does digital currency stand [. מקוון,” ] Available: 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/19-9-21.as . 
153 .  -Available  :9PYtOhttps://www.calcalist.co.il/investing/article/ry00C[. מקוון ,” ]רשות ניירות ערך תפקח גם על חברות פינטק בתחום התשלומים“   
154 [. מקוון,” ]כך הפכה ישראל לחממת פינטק": רצמיחה בקצב מסחר“ "  Available: https://forbes.co.il/fintech-israe  / .  
155  :Available[. מקוון] ,”שיחליף חלק מהמזומן   -המדינה רוצה שקל דיגיטלי : הגרסה הישראלית -ביטקוין “ 
https://www.themarker.com/news/macro/1.4826418 .  
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ל יוביל  בסין  התחום  של  גדל  פיקוחו  תחת  משלה,  דיגיטלי  מטבע  להשיק  הראשונה  תהיה  שסין  כך 
  156הבנק המרכזי בה. 

 המצב בארה"ב 

כשהעתיד הוא ההווה: בארה״ב, הכלכלה החזקה בעולם בעלת רגולציות מחמירות, ניתן לראות כי כבר 
השימוש   82%היום   את  שונים.  מסוגים  דיגיטליים  תשלומים  בשירותי  משתמשים    מהאמריקאים 

רבים   במקומות  למצוא  ניתן  לתשלומים  הקשור  בכל  בתשלומים   –בטכנולוגיה  הקלאסי  מהשימוש 
באינטרנט או באפליקציות, לתשלומים בחנויות באמצעות ארנק דיגיטלי בהצמדה או באמצעות קוד  

QR( גם העברות כספים בין אנשים .P2P( ובין עסקים ובין אנשים ועסקים )B2B P2B  כבר הפכו לדבר )
שנת  שב אשר    2021שגרה.  הנתונים  מכלול  בתוך  אותו  לראות  יש  אך  מרשים  בהחלט  נתון  מציגה 

, ולפני חמש שנים 78%  –  2020מלמדים כי תחום זה ממשיך לצמוח וחדירתו עולה משנה לשנה )שנת  
אותן 72%  – לאמץ  מוכן  הוא  וכי  ובטכנולוגיות  בקדמה  מאמין  שהוא  מראה  האמריקאי  הציבור   .)

  157שנכון להיום חברות האשראי המרכזיות עדיין מובילות בכל הקשור לאמון הציבור.לחיקו, הגם 

 המצב באירופה 

התשלומים.  סגמנט  של  לדיגיטציה  הקשור  בכל  מאחור  קצת  נמצאת  אירופה  לקודמותיה,  בהשוואה 
ארנקי למשל  כמו  דיגיטליים  בתשלומים  שימושים  ישנם  בקוד  אמנם  ושימוש  דיגיטליים    QRם 

ה כי  לראות  ניתן  זאת,  עם  מספיק.  נפוץ  באופן  לא  אך   EUROPEAN-לתשלום, 
158COMMISSION  התשלומים תחום  ואת  ככלל  הפינטק  עולם  את  להכניס  כמטרה  לעצמו  שם 

הדיגיטליים בפרט, לתוך פרקטיקות נהוגות באיגוד, מתוך הבנה כי לשם העולם צועד. לאור העובדה 
שונות מדינות  באסופת  מדינה    שמדובר  בכל  כי  לראות  ניתן  וכן  מורכבת,  הנתונים  גזירת  באיחוד, 

 שולטת פרקטיקה אחרת. 

בשביל לקבל תמונת מצב עולמית בתחום התשלומים הדיגיטליים, רצינו לבדוק את מספר התשלומים 
הדיגיטליים בכל מדינה. התרשים הבא מציג את מספר התשלומים הדיגיטלי הממוצע השנתי לבן אדם  

 : 2020נכון לשנת  –עולמי בפיזור 

בין   של  ממוצע  עם  מובילה  סינגפור  כי  לראות  בזכות    2-3ניתן  בעיקר  אדם,  לבן  ביום  טרנזקציות 
 תשתית האינטרנט היציבה והסופר מהירה שלה שתומכת בצמיחת השווקים הדיגיטליים.

מים ללא לעומתה ניתן לראות כי הודו נמצאת בתחתית הרשימה למרות שקצב הגדילה בנפח התשלו
שוודיה כנראה תהיה    2023נק' מעניינת נוספת, בתחילת שנת    בכל שנה.  48%-מזומנים במדינה גדל ב

מספר המשתמשים העולמי בארנקים דיגיטליים   2018בשנת    המדינה הראשונה ללא שימוש במזומנים.
עד    200%מיליארד משתמשים, והתחזיות מציגות גידול במספר האנשים בכמעט    2.3במובייל עמד על  

 . 2024שנת 

אם נסתכל על המגמה בכמות הכסף המועברת בטרנזקציות הדיגיטליות בתרשים מטה, ניתן לראות 
טריליון וההערכות הן    4.8עמד על    2020-טריליון דולר, ב  3.2סך הטרנזקציות עמדו על    2017שבשנת  

שנת   ל  2023שעד  בכ  6.7-יגיעו  צמיחה  כלומר  דולר  ל  200%-טריליון  הטרנזקציות  2017-ביחס  עיקר   .
מתחיל   היחס  ,אך  פיזיות  מכירה  בנק'  דיגיטליים  תשלומים  לעומת  אלקטרוני  במסחר  מתבצעות 

 להתאזן מעט ככל שמתקדמים עם השנים. 

 

 
156  “commerce payments trends: China-E[ ”,מקוון .]services/insights/reports/china-Available: https://www.jpmorgan.com/merchant .  
157 “New trends in US consumer digital payments .]מקוון[ ”,Available: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-

matters/new-trends-in-us-consumer-digital-payments . 
158   “Digital Finance Strategy for the EU [ ”, מקוון .]content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591-lex.europa.eu/legal-Available: https://eur .  
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הניצנים  האחרונות,  בשנים  רק  להתפתח  החל  הדיגיטליים  התשלומים  תחום  כי  שנראה  למרות 
, כאשר נרכש אלבום של סטינג בצורה מקוונת. קוקה קולה היו  1994הראשונים שלו החלו עוד בשנת  

ב באמצעות    1997-הראשונים  רכישה  ו SMSלבצע   ,-PayPal  ב עוד  דיגיטלית  כספים  העברת  -הציגה 
1994  .AliPay    עם התשלום באתריה באמצעות ארנק דיגיטלי והעברת כספים דרך   2003יצאה בשנת

הביטקוין נכנס לחיינו ובוצע בו    2009. בשנת  Vodafoneרת  עם חב  2007המובייל הופיעה כבר בשנת  
הראשונה.   בפעם  הרשת  WeChatשימוש  דרך ,  דיגיטלי  בארנק  תשלום  הציגה  הסינית,  החברתית 
, החל  2017, ובשנת 2014בשנת  Apple payהשיקה את  Apple, וחברת 2013-ממשק הצ'אט שלה עוד ב

 . NFC-השימוש הרווח בטכנולוגיית ה

 מובילים: יישומיםחום התשלומים הדיגיטליים מתחלק למספר כיום, ת

מאפשרים באופן דיגיטלי עסקאות פיננסיות בין שני צדדים. דוגמאות: העברות    -. תשלומי און ליין  1
עכשיו   קנה  זאת    –בנקאיות,  בשיטה  האשראי,  חברת  דרך  מתשלומים  )בשונה  יותר  מאוחר  שלם 

 "כ ללא ריבית ועמלה(.מבוצע תשלום מקדמה ושאר התשלומים בד

לנייד  2 תשלומים  אפליקציות  דוגמאות:    -.  יומיומית.  כספים  להעברת   ,Google Payאפליקציות 
Paypal, Venmo, bit  .'וכו 

 טכנולוגיות תשלומים לאורך השנים 

, NYT ,Payment Canadaמקור: 
ePayment ,Brookings, Vodaphone, 

Investopedia, Forbes, Juniper 
Research 
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 ,Paypalארנק וירטואלי שמחזיק פרטי כרטיסי אשראי באפליקציה. דוגמאות:    –. ארנקים דיגיטליים 3
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. 

קריפטו    .4 לדוגמא:    –ארנקי  קריפטו.  מטבעות  ע"י  לספקים  תשלומים  הספקית  BitPayיאפשרו   ,
ו קריפטוגרפים,  ומטבעות  בביטקוין  תשלום  שירותי  של  בעולם  פינטק Verifone-הגדולה  מובילת   ,

עולמית וספקית פתרונות תשלום למותגי הקמעונאות הגדולים בעולם, הכריזו על הרחבת טכנולוגיית 
של  התשלו בחנויות    Blockchain-ב  BitPayם  קריפטוגרפים  במטבעות  תשלומים  לאפשר  כדי 

  159בארצות הברית.  Verifone( עם מסופי eCommerceובפלטפורמות שירותי ענן מסחר אלקטרוני )

5. Crypto Card  -  יפטו או להמיר באופן מיידי כרטיס קריפטו טיפוסי מאפשר לך להרוויח פרסי קר
ויזה   וגם  מאסטרקארד  גם  ושירותים.  סחורות  עבור  לשלם  כדי  פיאט  למטבע  שלך  הקריפטו  את 
משויך   הכרטיס  העולם.  ברחבי  עסקים  במיליוני  יתקבל  התשלום  כלומר  קריפטו,  כרטיסי  מנפיקות 

כמ וירטואליים  במטבעות  אותו  לטעון  יכול  והוא  המשתמש,  של  הקריפטו  דביט. לחשבון  כרטיס  ו 
  BINANCE Card.160לדוגמא: 

מגע  6 ללא  תשלומים  ב  -.  המשתמשות  מגע  נטולות  דיגיטליות  תשלום  או  שיטות  רדיו  בתדר  זיהוי 
. השימוש בהן עלה במהלך המגיפה  QR Code-( לביצוע עסקאות וכן גם בNFCבתקשורת טווח אפס )

דביט שיש להם רכיב  \עקב מגבלות בריאות ואמצעי זהירות. התשלומים מבוצעים ע"י כרטיסי אשראי
NFC   או ע"י ארנק דיגיטלי במכשירים ניידים בעלי רכיבNFC    חכמים, סמארטפונים, לדוגמא: שעונים

 מבוצע ע"י כל מכשיר נייד עם מצלמה ואפליקציית סריקה.  QR. תשלום ב161צמידים נטענים 

 הטכנולוגיות המובילות בתחום התשלומים החכמים 

1. NFC  –  הנ בין שני מכשירים אלקטרוניים  בעצם מדובר בהתקן  .  מצאים בקרבהאפשרות חיבור 
סליל  )עם  תג  מעבירים  כאשר  סליל.  דרך  חשמלי  זרם  העברת  ידי  על  מגנטי  שדה  שיוצר  קורא 

ללא כל חוטים או אפילו מגע פיזי.    -משלו( בקרבת הקורא, השדה משרה זרם חשמלי בתוך התג  
ם באופן אלחוטי לאחר השלמת לחיצת היד הראשונית, כל הנתונים המאוחסנים על התג מועברי

 . הטכנולוגיה מאפשרת תשלום בעזרת ארנקים דיגיטליים בניידים לקורא.
2. EMV  –   שיטת תשלומים מבוססת סטנדרטים טכניים לתשלומים חכמים המעצימה את יכולות

 (. Europay, MasterCard, Visa)התשלומים ללא מגע 
3. MST  –  שימוש כמעט זהה ל,  תשלום ללא מגע-NFC  ה זה הטכנולוגיה משתמשת בתדר  אך במקר

 .דומה לפס המגנטי הקיים היום בכרטיסים. מגנטי מהמכשיר הנייד או מקורא כרטיסים
4. Open Banking APIs  –  מאפשרת למערכות ה-legacy    של בנקים לשתף מידע דרך אפליקציה צד

האפליקציה  תהיה הראשונה שמאפשרת ללקוחותיה לפתוח חשבון בנק תחת  Shopify: לדוגמא' )ג
י  "י ערוצים חדשים ע"בנקים יכולים להגדיל רווחים ע(.  Goldman Sachsשלה בשיתוף עם בנק  

 .גביית עמלות ותשלומים לשיתוף מידע
, אימות ביומטרי הוא כל דרך שבה ניתן לזהות אדם באופן ייחודי על ידי מכשיר  -זיהוי ביומטרי   .5

אחת   מבדלת  ביולוגית  תכונה  מעריך  הוא  פניםשבו  זיהוי  כמו  יותר  אצבע,  או  דפוסי ,  טביעות 

 
159  “BitPay blockchain brings crypto payments to Verifone terminals [ ”,מקוון .]-Available: https://www.finextra.com/pressarticle/89520/bitpay

terminals-verifone-to-payments-crypto-brings-blockchain .  
160  “What Are Crypto Cards and How Do They Work[ ”,?מקוון .]-cards-crypto-are-Available: https://academy.binance.com/en/articles/what

work-they-do-how-and   .  
161  “PureWrist[ ”,מקוון .]Available: https://www.purewrist.com/  .  
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סמארטפונים יכולים לשלוח מידע עם בקשת  ,  לדוגמא.  כף יד וחתימות תנועה,  זיהוי קול,  רשתית
קופות מאפשרות  .  י כך לדייק את הזיהוי ולמנוע זיופים"תשלום ביחד עם התנהגות ביומטרית וע

 . י זיהוי פנים"תשלום ע
מבו  .6 רישום  מיקומים  -(  יין'בלוקצ)זרת  טכנולוגיית  במספר  שקיים  נתונים  החברות  .  מסד  רוב 

י שימוש בטכנולוגיית רישום מבוזר  "אבל ע,  משתמשות במסד נתונים מרכזי הקיים במיקום קבוע
בלוקצ יותר,  יין'כמו  ומאובטח  יותר  יעיל  אותו  ולהפוך  מהתהליך  שלישיים  צדדים  להסיר  . ניתן 

י מטבעות  "כיום ניתן לבצע תשלומים ע,  י גורם מרכזי"מבוקר עמטבע הביטקוין שאינו  :  לדוגמא
 .קריפטו

ו .7 קוליות   NLP )Neural Language Processing(, AI )Artificial Intelligence(, ML-עוזרות 
(Machine Learning162)–    קולית הבנקאות  לתחום  להיכנס  מתחילות  כבר  הקוליות    -העוזרות 

חברות תשלומים בכל תומכת בבנקים וב  SDK.financeספקית תוכנת הליבה הבנקאית העולמית  
מאפשר ליישם את    SDK.financeפתרון הבנקאות הקולית של  .  שלב של טרנספורמציה דיגיטלית
Google Assistant, Siri, Alexa    אוCortana Voice Payments    כדי קיימות  בנקאיות  בתוכנות 

הבא מהדור  לקוח  חווית  לצרכנים  הטכנולוגיה.  לספק  אימוץ  לתשלומי,  לאחר  ם הפוטנציאל 
עצום יהיה  הרמקולים  .  קוליים  לתשלומי  מזהיר  עתיד  על  גם  מצביעים  הסטטיסטיים  הנתונים 

  2017-מיליון משתמשים ב  18.4-כי השימוש ברמקול חכם יגדל במהירות מ,  הערכה היא.  החכמים
מאפשרות אבטחה גבוהה    ML  -ו   AIשימוש בטכנולוגיות כמו  .  2022מיליון משתמשים עד    77.9-ל

 .וש עוזרות קוליות לתשלומיםביותר בשימ
8. mPOS  –    סוחרים יש את האפשרות לבצע גבייה בכל \לספקים(,  מסופון)נקודות תשלום ניידות

 .מקום
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
162  “Voice Payments: The New Revolution in FinTech[ ”,מקוון .]fintech-in-revolution-new-the-payments-Available: https://sdk.finance/voice/ .  
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 מבט לעתיד 

שימוש   שיחייבו  רגולציות  עוד  ייצר  העולם  לעין,  הנראה  בעתיד  כי  נראה  בשאלות,  הנסקר  לפי 
בצורות   דיגיטליים  את  בתשלומים  שיאפשרו  מידע  על  והגנה  הצפנה  טכנולוגיות  ויפותחו  שונות, 

השימוש בשיטות אלו. הסיבות לכך נעוצות בטרנדים מאקרו כלכליים שמחייבים התאמות למציאות 
המשתנה, ביניהם למשל האצת השימוש בארנקים דיגיטליים, פיתוח וכרייה של מטבעות דיגיטליים,  

 נוכל לראות יותר טכנולוגיות הכוללות:    כלכלית. לאור אלה,מדינות, ואף פשיעה -תשלומים חוצי

מגע .1 ללא  שימוש     תשלום  המאפשרת  חקיקה  של  קיומה  באמצעות  גיבוי  שמקבלת  פרקטיקה 
  .NFCבטכנולוגית 

זיהוי   .2 זיהוי פנים, זיהוי טביעת אצבע,  זיהוי באמצעים ביומטריים, כגון זיהוי קול,  תשלום לאחר 
 יהוי תווי כף יד וכד'. תנועה אופיינית, ז

שונים   .3 שירותים  על  כתשלום  דיגיטליים  נכסים  בין  והחלפות  וירטואליים  במטבעות  תשלום 
כפי שקורה כבר היום ומתחיל לצבור תאוצה כשחברות גדולות במשק מתחילות לאמץ    -ומוצרים  

מעודדות   אף  מסוימים  ובמקרים  לגיטימי,  תשלום  כאמצעי  הדיגיטליים  המטבעות  אותו  את 
 באמצעות ״הנחות״ או ״הטבות״ למי שבוחר לשלם באמצעותו. 

פחות עסקאות במזומן והפחתת השימוש במזומן עד כדי יצירת שימוש אפסי בו. ניתן לראות כי  .4
האחרונות  בשנים  הצטמצם  חדשניות  טכנולוגיות  של  פיתוחם  לפני  אף  במזומן,  תשלומים 

 ת עד סך מסוים.ובישראל למשל מוגבל התשלום במזומן לעסקאו
 . P2P-ו B2B-טכנולוגיות לעסקאות ב .5
באמצעים  .6 המוצר  עם  ניסיון  תקופת  לאחר  או  )במשלוח(  המוצר  קבלת  לאחר  תשלומים 

 טכנולוגיים מתקדמים. 

בישראל  .7 ואף  רבות,  במדינות  היום  כבר  שנבחן  כפי  מדינה,  ברמת  דיגיטליים  מטבעות  אימוץ 
 ( CBDC)מורחב בפרק  ה״ב וסין.ובכלכלות חזקות ומובילות כמו אר

ורגולציה     -דבר מרכזי שנראה הוא חזרה לתשלום באמצעים אובייקטיבים שאינם תלויים בכלכלות 
מעין חזרה למצב הקדמוני בו שני צדדים לעסקת חליפין היו אלה שקבעו מה שווה הנכס המוחלף ומה 

בעים על ידי ביקוש והיצע ופחות  בעוד שהיום שערים של מטבעות דיגיטליים למשל נק,  שווה המטבע
   .נסמכים על סטנדרט הזהב או סטנדרטים שמתוויים על ידי מדינות

שיאפשרו עיבוד    5Gחשבנו על שימוש בשבבי  ,  כשפנינו לחשוב על משהו חדשני שיתכן ונפגוש בעתיד
ים  דלתות של בתים ועסק,  שבבים אלה יותקנו על חפצים כמו למשל רכבים.  ומעבר מהיר של מידע

דלק על  תשלום  שיאפשר  דרייב,  תיקונים,  מה  או  במקדונלדס-שטיפה  משלוחים   ,אין  על  ,  תשלום 
 .ללא כל צורך בפעולה נוספת מטעם מקבל השירות, שירות תיקונים ואפילו בייביסיטר
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 תשלומים בגופים הפיננסים הגדולים בישראל 

נכ בשנת  ישראל  הדיגיטליים  התשלומים  לתחום  התשלומים    2017נסה  אפליקציות  הושקו  כאשר 
PayBox, Pepper Pay  ו-bit  אפליקציות אלו פותחו על מנת לתת מענה לתשלום בין אנשים פרטיים .

(p2p  ללא שימוש במזומן או העברות בנקאיות. שלושתן עובדות בצורה דומה )–   הלקוחות מכניסים
שלהם ואת פרטי חשבון הבנק שלהם לאפליקציה, כך שהלקוח שרוצה להעביר את    את פרטי האשראי

הכסף מחויב מחשבון האשראי שלו, והכסף עובר לחשבון הבנק של הלקוח שקיבל את הכסף. אמנם  
הטכנולוגיה אפשרה מעבר של כסף בין לקוחות ששייכים לבנקים שונים, אך עדיין האפליקציות הינן  

הגדו בישראל  בשייכות לבנקים  דיסקונט,    paybox  –לים  ו  Pepper Payלבנק  לבנק    bit-לבנק לאומי 
לשימוש של בתי עסק, כך שלקוחותיהם יוכלו    APIגם מחצינות    bit-ו  PayBoxאפליקציית    הפועלים.  

   לשלם על שירותים שונים באמצעות האפליקציות, בין אם באינטרנט ובין אם ברכישה פיזית בחנות. 

, שצולם לאפליקציות  QRהחלו בישראל תשלומים בתחבורה ציבורית באמצעות קוד    2020בסוף שנת  
לפי המרחק שמדווח   הנסיעה  ומחשב את  הרכבת  האוטובוס/ תחנת  קו  של  מזהה  המהווה  השונות, 

( שונות  תחבורה  חברות  עם  יחד  הופMoovit, Pangoהלקוח.  הגדולה    163און( -,  האשראי  חברת  גם 
.  Any-Way  –בישראל, ישראכרט, השיקה אפליקציה לתשלום בתחבורה ציבורית באותה טכנולוגיה  

 קח חלק באפשרויות התשלום בתחבורה ציבורית בישראל. ישראכרט היא הגוף הפיננסי היחיד שלו 

יצא בישראל החוק שמחייב את התשלום באשראי באמצעות מסופונים לתשלום    2021בתחילת שנת  
או קריאת הצ'יפ מהאשראי. מספר חודשים מוקדם יותר, חברות    NFC( בטכנולוגיית  mPOSללא מגע )

  NFCקציות שלהן המאפשר תשלום בטכנולוגיית  האשראי ישראכרט, כאל ומקס השיקו שירות באפלי
הבנקים   אנדרואיד.  למשתמשי  ורק  שבבעלותן(  הבנקים  )וללקוחות  ללקוחותיהן  רק  אך  מהסלולר, 

דרך הסלולר באמצעות האפליקציות שבבעלותן כמו    NFC-אפשרו את השימוש בטכנולוגיית תשלום ב
bit     באמצעות הבינלאומי  הבנק  הפועלים,  בנק  הבנקים    fibi payעבור  באפליקציות  שהוטמעה 

 עבור לקוחות בנק דיסקונט וכד'.  PayBoxשבבעלותו, 

ואפשרה תשלום באמצעות טכנולוגיית    Apple Pay  2021באמצע שנת     NFCנכנסה לשוק הישראלי 
ללקוחות כלל הבנקים. עד אותה תקופה, כלל האפליקציות היו בבעלות חברות האשראי או הבנקים  

ה אפליקציה שמאפשרת את התשלום שאינה בבעלות של גופים פיננסים גדולים. עם בלבד, ולא היית
עדיין הגבילה את המשתמשים שלה בכך שהיא ניתנת להורדה רק עבור משתמשי    Apple Payזאת,  

 Googleהושקה בישראל האפליקציה    2021בסוף שנת    ולא למשתמשי אנדרואיד.    Appleהמוצרים של  
Pay  תש היא  גם  טכנולוגיית  שמאפשרת  באמצעות  למשתמשי   NFCלום  גם  הבנקים  כלל  ללקוחות 

ולא   הטלפון  באמצעות  לשלם  יכולים  האשראי  וחברות  הבנקים  כלל  לקוחות  שהיום  כך  אנדרואיד, 
 לעשות שימוש פיזי בכרטיס אשראי. 

אוקטובר   לחודש  שב"א  נתוני  לפי  האחרונה,  בשנה  בישראל  בתחום  הגדולה  ההתפתחות  למרות 
מיליון שקל.    373.76ל  גובה ההוצאות בתשלום באמצעות הסלולר בקופות בישראל עמד ע  ,164האחרון

מיליארד שקל, מדובר    35.2מתוך כלל ההוצאות של כרטיסי אשראי באוקטובר )בתוך ישראל בלבד(,  
זניח:   עלייה  1.059%באחוז  נרשמת  במהלכו  ברצף  השישי  החודש  הוא  שאוקטובר  למרות  כלומר,   .

גרת, עדיין לא אימצו  בהיקף השימוש בארנקים הדיגיטליים, רוב הישראלים, בעיקר האוכלוסייה המבו
החדש   ההרגל  את   -את  במקום  החכם,  השעון  את  או  לקופה  שלהם  הסלולרי  הטלפון  את  להצמיד 

לשוק הישראלי, נוכל לראות בשנה הבאה גדילה    google payכרטיס האשראי. אולי בזכות הכניסה של  
 ר. בכמות הישראלים שבוחרים להשאיר את כרטיס האשראי בבית ולשלם באמצעות הסלול

 

 
163  :Available[. מקוון ,” ]אוטובוסים באמצעות אפליקציותמהיום ניתן לשלם ב: קו בבית-אפשר להשאיר את הרב“ 

1.9371041-MAGAZINE-https://www.themarker.com/dynamo/cars/.premium .  

164 .Available: https://www.ynet.co.il/economy/article/hkascpnft .] הארנק הדיגיטלי מדשדש בישראל: מהווה רק 1.1% מההוצאות באשראי,” ]מקוון“  

https://www.ynet.co.il/economy/article/hkascpnft
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 רקע 

משכה עניין רב הן מהחוקרים והן מאנשי  ("FinTech") בשנים האחרונות, עליית הטכנולוגיה הפיננסית
שירותים   באספקת  המהירות  הטכנולוגיות  ההתפתחויות  בשל  היתר  בין  הפיננסים,  בתחום  המקצוע 

(. יכולות טכנולוגיות חדשות מגבירות את היכולת בהווה ובעתיד לתת Lin & Chen, 2019פיננסיים )
מענה לצרכים מתמשכים, ומייצרות הזדמנויות שונות לתעשיית הפיננסים במונחים של שיפור ההכלה  
מאחור  שהשאירו  הפערים  מילוי  או  יותר,  מותאמים  פיננסיים  שירותים  מתן  כלומר,  הפיננסית, 

קי )שירותים  ובטלפונים Stoeckli, Dremel & Uebernickel, 2018ימים  באינטרנט  הנרחב  השימוש   .)
והעלייה האקספוננציאלית בכוח  ויותר,  יותר  ונתונים מהירות  חכמים, בניית רשתות טלקומוניקציה 
המחשוב תרמו כולם לצמיחה חסרת תקדים של יישומים טכנולוגיים במתן שירותים פיננסיים לאורך  

לעלייה בפופולאריות  העשור ה גם מגפת הקורונה תרמה  ראשון של המילניום. בשנתיים האחרונות, 
 (.  Milanovic, Milosavljevic & Joksimovic, 2021הפתרונות הדיגיטליים בתחום הפיננסי )

ובשנת   רבה,  במידה  מהפינטק  הושפע  הביטוח  אינשורטק    2010ענף  בשם  חדש  ענף  להתגבש  החל 
(InsurTech"  .בביטוח מתמחה  אשר  המידע,  ומערכות  התוכנה  תעשיית  של  המשנה  בענף  מדובר   .)"

אינשורטק מורכב מחברות שמשתמשות בטכנולוגיות בלוקצ'יין, בינה מלאכותית, ביג דאטה ואחרות 
כדי לעבד את תביעות הביטוח, ומנגישות לצרכנים שירותים מקוונים המאפשרים לצרכנים להשוות  

ליסות ביטוח ולבצע פעולות שונות בפוליסות הקיימות. כמו תעשיית הפינטק לפניה, אינשורטק  בין פו
התפתחה, כאשר מספר חברות החלו להשתמש בחידושים בתוכנה ובטכנולוגיה כדי לשפר, לייעל וגם 

 ( בין  Stoeckli et al., 2018לשבש את תעשיית הביטוח הוותיקה  (. החידושים של אינשורטק כוללים, 
את  ה התביעות;  היקף  עם  להתמודד  למבטחים  עוזרות  אשר  דאטה,  ביג  טכנולוגיות  את  יתר, 

החכמים   המכשירים  את  ביטוח;  הונאות  לאיתור  המשמשים  מכונה,  למידת  של  האלגוריתמים 
האפליקציות   את  לתאונה;  הסיכון  את  ולהעריך  נהיגה  נתוני  לאסוף  כדי  מכוניות  על  שמותקנים 

ל שמאפשרים  הרחפנים והצ'אטבוטים  פתרונות  את  הביטוח;  חברות  עם  ישירות  לתקשר  לקוחות 
ועוד. באמצעות הטכנולוגיה, המבטחים מסוגלים להעריך  שמשמשים מבטחי רכוש לבדיקת הנכסים 
יותר נתונים על לקוחותיהם ולהיות יעילים יותר באמצעות תוכנה טובה   יותר סיכונים, לאסוף  טוב 

ק תועלת ממחירים זולים יותר, המאפשרים חיסכון, שהמבטחים יותר. הצרכנים מצדם, עשויים להפי
 (. Xu & Zweifel, 2020עושים באמצעות טכנולוגיה טובה יותר ) 

כ   יש בתעשיית אינשורטק  נכון להיום  מתוכן    1,500  –חברות, כאשר כ    3,500  –לפי הדו"ח העדכני, 
מיליארד דולר מקרנות    5.4  –, גייסו חברות אינשורטק כ  2020קמו בחמש השנים האחרונות. בשנת  

בשנה בממוצע.    89%  –הון סיכון, כאשר מימון הון סיכון עבור החברות הללו עלה לאורך העשור בכ  
)   81אירעו    2020בשנת   בתחום  מצוי  Porch Research, 2021רכישות  בעולם  הגדול  הביטוח  שוק   .)

הטכנולוגיות   חממת  גם  היסטורית  מבחינה  הייתה  זו  מדינה  שהופך  בארה"ב.  מה  בעולם,  המובילה 
בריטניה,   את  מונים  אחרים  גדולים  שווקים  אינשורטק.  תעשיית  להתפתחות  טבעי  למוקד  אותה 

 (.  Gag, 2021; Porch Research, 2021גרמניה וסין )
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 תעשיית האינשורטק בארה"ב  

יזמים רבים    חברות אינשורטק.  1,370תעשיית האינשורטק הגדולה ביותר נמצאת בארה"ב, שיש בה  
יזמית.   ותרבות  הודות לשוק התחרותי, הקדמה הטכנולוגית  דווקא בארה"ב  הצליחו להגיע להצלחה 

מנתח השוק העולמי של אינשורטק, והיא גם ביתם של כמה מהשמות הגדולים   44%-ארה"ב מחזיקה ב
נות הון סיכון  חברות האינשורטק הגדולות הנתמכות בידי קר  20מבין    15ביותר בטכנולוגיית הביטוח.  

, שתיהן חברות פורצות דרך הממנפות Hippo Insurance  -ו  Lemonadeנמצאות בה. אלה כוללות את  
אינשורטק   חברות  של  במיוחד  גדול  ריכוז  ישנו  ארה"ב,  בתוך  ביותר.  המהפכניות  הטכנולוגיות  את 

( מובילות במספר  99ו )( וסן פרנסיסק135בקליפורניה, בניו יורק, קנזס ויוטה. ברמת העיר, ניו יורק )
יש פחות ממחצית החברות   -המיזמים בענף. בשיקגו, העיר עם סצנת אינשורטק השלישית בגודלה  

 (. Porch Research, 2021( )46שבסן פרנסיסקו )

 

 תעשיית האינשורטק באירופה 

ה בריטניה  וגרמניה.  בריטניה  האינשורטק:  תעשיית  של  דומיננטיים  ריכוזים  שני  ישנם  יא  באירופה 
עם   לחדשנות,  בעולם  השנייה  החמה"  למולדת   313"הנקודה  גם  נחשבת  והיא  אינשורטק,  חברות 

  –ו     Zegoהביטוח המודרני. מרבית חברות האינשורטק ממוקמות בלונדון, והמותגים המובילים הנם  
Bought by Many  שתי החברות המובילות הללו משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת כדי להציע מוצרי .

חברות האינשורטק הגדולות בעולם הנתמכות בידי קרנות הון    20וח מותאמים אישית. אחת מבין  ביט
נוספת,  Premia Holdingsסיכון,   חברה  בבריטניה.  נמצאת   ,Wefox  היא שאף  בגרמניה,  נמצאת   ,

מסתמנת כחממת אינשורטק עתידית בזכות כוח האדם המשכיל ומחויבות לקדמה טכנולוגית. כמעט  
דירה   שונות שם מתבקשת. בכל  פינטק  של תעשיות  ולכן התפתחותן  לאינטרנט,  גישה  יש  בגרמניה 

הנו   הגרמניות  האינשורטק  חברות  מספר  להיום,  הנן  130נכון  ביניהן  הגדולות  כאשר   ,Wefox    ו–  
Getsafe  (Gag, 2021( )78(. גם בצרפת  )64( ובספרד   Porch( ישנו מספר גבוה של חברות אינשורטק 

Research, 2021  .) 

 תעשיית האינשורטק בסין 

בריטניה,  קנדה,  ארה"ב,  אחרי  אינשורטק,  חברות  במספר  בעולם  השישי  המקום  את  תופסת  סין 
 Suningחברות אינשורטק. גם לה יש חברה אחת בלבד,    94, יש בסין  2021  –גרמניה והודו. נכון ל  

Finance  20,  ברשימת  ( (. קיימת תחזית,  Porch Research, 2021חברות האינשורטק הגדולות בעולם 
לפיה סין צפויה להפוך לאחת המדינות המובילות את הענף בעולם כולו כבר בעתיד הקרוב. הסיבה  
לכך היא התשתית שכבר קיימת בסין: חדירת האינטרנט במדינה הזו גבוהה, ובמקביל צרכנים רבים 

ההכ עקב  המסורתי  הביטוח  את  לעצמם  להרשות  יכולים  פתרונות  אינם  יעדיפו  והם  הנמוכה,  נסה 
 (.  Lin & Chen, 2019זולים יותר )

 תעשיית האינשורטק בישראל  

". 10( מתייחס לישראל כ"כניסה מפתיעה לרשימה העולמית של טופ  2021) Porch Researchהדו"ח של  
ומדינות   ארה"ב  עם  הדוקים  עסקיים  ובקשרים  שלה  הענפה  הסטרטאפים  במערכת  ידועה  ישראל 

 7.5%  –חברות אינשורטק. הצמיחה בהיקף התעשייה מוערכת בכ    64תחות אחרות. כיום, יש בה  מפו
(.  Smith, 2021ועוד )  Kovrr  ,Atidot  ,Click – Innsלשנה בממוצע. החברות המובילות בענף מונות את  

יש לציין שמטרת חברות הסטרטאפים הינה להגיע לשוק האמריקאי שהוא כפי שהראנו השוק הגדול  
גודל החברות  .  יותר מבחינת היקפו והן אינן מכוונות כלל וכלל לשוק הישראלי שהוא "קטן" עליהןב

בענף יכול להיות מדורג על בסיס כמה פרמטרים. הפרמטרים הנפוצים הם נתח שוק, הכנסות, שווי  
 החברה, מספר לקוחות או מספר עובדים. 
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 הטכנולוגיות המובילות בתחום האינשורטק 

 

(, AIות המובילות בתחום הפינטק, המיושמות גם בתחום אינשורטק, הינן בינה מלאכותית )הטכנולוגי
( רובוטית  תהליכים  אוטומטציית  דאטה,  )RPAביג  מלאכותית  בינה  ובלוקצ'יין.   )AI  תיאוריה זוהי   )

מצריכות  כלל  בדרך  אשר  משימות  לבצע  שיכולות  ממוחשבות  מערכות  פיתוח  שבמרכזה  יישומית, 
אינטליגנציה  אינטליגנצ מאפייני  בין  הם  חזותית,  תפיסה  החלטות,  קבלת  דיבור,  זיהוי  אנושית.  יה 

בפינטק משמשת למגוון רחב של   בינה מלאכותיתאנושית שבינה מלאכותית עשויה לחקות בהצלחה.  
מטרות: קבלת החלטות בהלוואות, תמיכת לקוחות, גילוי הונאה, הערכת סיכוני אשראי, ביטוח, ניהול 

וד. חברות פינטק מודרניות מאמצות בינה מלאכותית לצורך שיפור היעילות, רמות דיוק גבוהות  הון וע
מאפשר לעשות שינויים בתחומים   AIיותר ורזולוציית שאילתות במהירות גבוהה. בתעשיית הביטוח,  

א כמו חיתום, שירות לקוחות, תביעות, שיווק ואיתור הונאות. בין אם מדובר בנתונים מובנים או ל
מובנים )למשל, מדיה חברתית, ציוד לביש, טלמטיקה, חיישנים, חדשות, דוחות מזג אוויר ותעבורה(,  

AI ( עוזר למבטחים למיין, לארגן ולהבין את הנתוניםMilanovic et al., 2021   .) 

 

בהתמודדות  או  מידע  של  שיטתי  בחילוץ  בניתוח,  שעוסקת  לטכנולוגיה,  שם  זהו  דאטה  ביג  נתוני 
יישומי עיבוד נתונים אחרת ע ידי תוכנת  נתונים גדולים או מורכבים מכדי לטפל בהם על  ם מערכי 

כלומר  ומהירות,  מגוון  נפח,  מושגי מפתח:  לשלושה  קשורים  היו  גדולים  נתונים  במקור,  מסורתיים. 
גדול, הפורמטים שונים והעיבוד הנדרש צריך להיות מהיר. נתוני   משמשים    ביג דאטהנפח הנתונים 

ביג  את   עם  בשילוב  עקבית.  תשואה  עם  יותר  טובות  השקעה  החלטות  לספק  כדי  הפינטק  תעשיית 
דאטה, מסחר אלגוריתמי משתמש בנתונים היסטוריים בנפח גדול ובפורמטים מגוונים ומיישם עליהם  
ביג דאטה  נתוני  כדי למקסם את תשואות התיקים. בתחום אינשורטק,  מודלים מתמטיים מורכבים 

כדי   הסיכונים. משמשים  הפחתת  את  ולתמרץ  סיכון  לתמחר  יותר,  מדויקת  בצורה  חיתום  לבצע 
כדי   אמת,  בזמן  ושימושים  הנהגים  התנהגות  אודות  נתונים  לאסוף  למבטחים  הטלמטיקה מאפשרת 

 (.  Stoeckli et al., 2018לספק הנחות פרמיה וביטוחים מבוסס שימוש ברכב )

 

יא טכנולוגיית תוכנה המקלה על בנייה, פריסה וניהול של  ( ה RPAאוטומציה של תהליכים רובוטיים ) 
דיגיטליות.  ותוכנות  מערכות  עם  באינטראקציה  אדם  בני  של  פעולות  המחקים  תוכנה  רובוטי 

בפינטק מאפשרת להפוך אוטומציה פשוטה של משימות בודדות לאוטומציה מלאה   RPAטכנולוגיית  
פ ניתוח  של  הדיוק  את  לשפר  שיכולה  תהליכים,  מימון  של  תהליכי  של  אוטומציה  ותחזיות.  יננסי 

באינשורטק,   אחרות.  חכמות  אוטומציה  טכנולוגיות  עם  פיננסית  רובוטיקה  של  שילוב    RPAדורשת 
מסייעת למבטחים בבניית עסקים בעלי שיעור צמיחה גבוה ורמת היענות גבוהה, תוך אופטימיזציה  

ניהוליות של עסקאות שח  RPAשל עלויות.   ואינן מחקה משימות  וזרות על עצמן, מבוססות כללים 
 (. Abril, Badrinas & Biurrun, 2020דורשות קבלת החלטות או אסטרטגיה שרק אדם יכול לבצע )

 

את    בלוקצ'יין  לרמות  או  לפרוץ  לשנותו,  מאפשר  שאינו  כזה,  באופן  מידע  רישום  של  מערכת  היא 
אות, שמשוכפל ומופץ על פני כל רשת  המערכת. בלוקצ'יין הוא בעצם ספר חשבונות דיגיטלי של עסק

היא ליבת הפינטק, והיא מאפשרת לפתח מערכת    טכנולוגיית הבלוקצ'יין מערכות המחשב בצורתו זו.  
רגילים  פיננסיים  תהליכים  לתרגם  יכולה  הזו  הטכנולוגיה  פינטק.  אפליקציות  של  שלמה  אקולוגית 

ויעילות. בטוחות  עסקאות  על  שבנויות  שקופות,  טכנולוגיית   לפרוצדורות  אינשורטק,  בטכנולוגיית 
של  סוגים  לכמה  שמאפשר  מה  אמת,  בזמן  אוטומטיים  נתונים  וניתוח  איסוף  מאפשרת  בלוקצ'יין 
תביעות ביטוח להיות מעובדות במהירות של פי שלוש מהמהירות העכשווית, ולהיות זולות פי חמש  
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יעות והתשלומים, ולחסוך למבטחים  מהיום. "חוזים חכמים" אוטומטיים יכולים להאיץ את עיבוד התב
מיליארד דולר בשנה. בשלב זה, ניצול טכנולוגיית בלוקצ'יין בתחום אינשורטק הינו חלקי,    200מעל  

 ,Neale, Drake & Konstantopoulosוקיים פוטנציאל נרחב לחדשנות מבוססת בלוקצ'יין בתחום זה )
2020  .) 

 

י בעתיד  היא  כי  ההערכה  לעתיד,  לתחזית  ב  באשר  השימוש  בטכנולוגיית    IoT  –גבר  ענן  ובמחשוב 
כבר נפוץ בכל השדות של פינטק, לרבות    IoT  –אינשורטק. בין שתי הטכנולוגיות הללו, השימוש ב  

המונח   הביטוח.  הפיזיים    IoTתעשיית  האובייקטים  רשת  את  המוטמעים    -ה"דברים"    -מתאר 
חלפת נתונים עם מכשירים ומערכות אחרים  בחיישנים, תוכנות וטכנולוגיות אחרות לצורך חיבור וה 
ב    עושים שימוש  בצורה מדויקת    IoTדרך האינטרנט. בהווה, המבטחים  כדי להעריך את הסיכונים 

יותר, תוך שיפור מעורבות הלקוח והגברת מהירות התהליכים. מבטחי רכב, למשל, הסתמכו בעבר על 
ואמינות האשראי של הנהג. כעת, נתונים על   אינדיקטורים עקיפים לקביעת פרמיות, כגון גיל, כתובת

  IoT-התנהגות הנהג והשימוש ברכב, כמו מהירות המכונית ותדירות הנהיגה בלילה, זמינים הודות ל
(Milanovic et al., 2021  הטכנולוגיה מאפשרת למבטחים ליצור אינטראקציה עם לקוחות בתדירות .)

  IoT(. בעתיד,  Abril et al., 2020תונים המצטברים )גבוהה יותר, ולהציע שירותים חדשים על סמך הנ
יכול לשמש את מבטחי האינשורטק גם בתחום שירות הלקוחות, ולאפשר למנהלים לתקשר בתדירות 

כן,   כמו  לקוחותיהם.  עם  יותר  עבור   IoTגבוהה  חילוץ  וביטוח  חיים  בביטוח  מיושם  להיות  יכול 
איתור   בהם  המקרים  נדירים  לא  כעת,  יקרה  המטיילים.  השקעה  תוך  נעשה  החילוץ  לצורך  המטייל 

)או לפחות   IoTבמיוחד במסוקים. עם   תהיה לחברות הביטוח האפשרות לזהות את מיקום המטייל 
את   לנייד  טיסה,  להזמין  הקרוב,  החולים  לבית  להעבירו  לאיתור(,  הניתן  ביותר  הקרוב  המיקום  את 

 המבוטח לשדה התעופה ועוד. 

 

אשר   נוספת,  תוכנות  טכנולוגיה  מייצג  המונח  הענן.  טכנולוגיית  הנה  בה,  בשימוש  העלייה  צפויה 
את  כוללות  ענן  לשירותי  דוגמאות  כמה  במחשב.  מקומי  באופן  באינטרנט,  הפועלים  והשירותים 

Google Drive, Apple iCloud, Netflix, Yahoo Mail, Dropbox  ו-  Microsoft OneDrive נכון  .
וירטואלי. ניתן לצפות להתרחבות להיום, ניתן לראות שימוש ב טכנולוגיית ענן ביישומי סוכן ביטוח 

בשימוש במחשוב ענן בתעשיית אינשורטק במסגרת טכנולוגיות משנה שונות, כמו למשל מחשוב קצה  
מרכזי   בין מכשירי קצה,  הקשר  על  המבוססת  ופיתוח  חלוקה  בשיטה של  מדובר  חיוניים.  וענן קצה 

תהפוך נפוצה יותר )זוהי    5Gתר ויותר להכרה בתחום ככל שהטכנולוגיה  נתונים והענן אשר תזכה יו 
בתחום   להיות  שצפוי  נוסף  חידוש  האינשורטק(.  תעשיית  את  שתשמש  עתיד  טכנולוגיית  עוד 
את  פעיל  באופן  מעודדים  ציבורי  ענן  ספקי  ציבוריים.  ענן  בספקי  בשימוש  העלייה  הוא  אינשורטק 

( בענן, ומאפשרים להריץ תזרימי עבודה מרובים על  container technologyהטמעת טכנולוגיית מיכל )
 מערכת הפעלה בודדת. בכך הם מפחיתים את התקורות ומשפרים את היעילות.  

 

 

 

 

 

 



96 

 

 יישומים מובילים בתחום האינשורטק 

FNOL chatbot (First Notice of Loss) : 

יכולות    FNOLצ'אטבוט   עם  הבנוי  שיחה,  בוט  חווית  .  NLP-ו  AI, MLהוא  להפוך את  היא  מטרתו 
או   הנזק  על  לדווח  יכולים  המשתמשים  כואבת.  לפחות  נזק  או  פגיעה  על  הדיווח  במהלך  הלקוח 
הפגיעה באפליקציית מסרונים יומיומית, לצרף את תמונות האירוע, והתביעה תירשם. הצ'אטבוט של 

FNOL  ונתו לדווח על אובדן, פועל למעשה כעוזר תביעות דיגיטליות. ברגע שהמשתמש מביע את כו
הבוט אוסף מידע רלוונטי כגון שם המבוטח, סוג האירוע שניתן לביטוח, מיקום ותמונות, ומדריך את  

ב   אינשורטק משתמשות  לא מעט חברות  לנקוט.  פעולות  אילו  ביניהן  FNOLצ'אטבוט  -המשתמש   ,
EIG  ,Hippo  ו  ,–  Lemonade  ב  .–  EIG:באופן הבא נעשה  בצ'אטבוט  ברגע שהמשתמש    , השימוש 

מביע את כוונתו לדווח על האירוע, הבוט אוסף במהירות את המידע הרלוונטי, כגון שם המבוטח, סוג 
הבאות.  הפעולות  לגבי  המשתמש  את  מדריך  גם  הבוט  ותמונות.  מיקום  לביטוח,  שניתן   165האירוע 

ת העדכונים הנדרשים לגבי התביעה, והלקוח יכול אף לקבל , הבוט גם מעניק ללקוח אHippoבחברת  
חוסך המתנה בטלפון או בתור פיזי, והוא משולב עם    FNOLמענה מהיר ויעיל לשאלותיו. צ'אטבוט  

הגדירה את    Lemonade. לבסוף,  WhatsApp  -ו  Facebook Messengerפופולריות כמו    IMפלטפורמות  
, והיא מאפשרת יצירת תשלומי תביעות אוטומטיים  FNOLחוויית הלקוח מחדש באמצעות צ'אטבוט  

 תוך שניות.
 

 פורטל סוכנים:
 

הינו תוכנת סוכני ביטוח רבת עוצמה, שמבוססת על ענן ומטפלת בכל המידע    AgentConnectהיישום 
יכולה לסייע לסוכנים להישאר מעודכנים   AgentConnectהדרוש לפיתוח מסד נתונים ביטוחי חזק.  

המיד ב  לגבי  הלקוחות.  של  הקשר  ואנשי  הביטוח  ספקי  המוצרים,  הזו  Hippo  –ע,  התיווך  תוכנת   ,
סוכנים.  עבור  לידים  לחיפוש  במידע  ולסייע  לידים  של  דיגיטלי  מידע  למיזוג  פתרונות  מספקת 
הפרודוקטיביות   את  ומעצימה  סוכנים  עבור  הביטוח  חיי  מחזור  של  אוטומציה  עושה  הפלטפורמה 

בזמ תובנות  עם  בחברת  שלהם  ביצועים.  מדדי  על  אמת  יותר; שם     Sapiensן  מורכב  ביישום  מדובר 
הרכוש   ביטוחי  שוק  עבור  במיוחד  שתוכנן  וחדשני  מודולרי  פורטל  פתרון  מהווה  התיווך  תוכנת 
הזמן   ציר  את  לנהל  היכולת  כולל  מלא,  חיים  למחזור  אפשרות  לסוכנים  מעניק  היישום  והתאונות. 

לצרכ פוליסות  למכור  סוכנים  שלהם,  אמת.  בזמן  ביותר  הגבוהה  ברמה  לקוחות  שירות  ולספק  נים 
יכולים גם לעשות שאילתות בעניין הביצועים העסקיים שלהם וליהנות מגישה מלאה לכל התגמולים, 
וההצהרות שלהם. כמו כן, הוא מציע התקשרות עם לקוחות בודדים, קבוצות   התשלומים, העמלות 

לבסו שלישי.  צד  וספקי  לקוחות  העוסקת  של  הייחודית  החברה  ידי  על  נעשה  ביישום  השימוש  ף, 
של    166AgentConnectבטיולים, משותף  נסיעות  Air Franceושל    KLMמיזם  סוכני  משמש  אשר   ,

 למטרות שונות, לרבות הנגשת ביטוח טיולים.  
 

 

 

 

 

 

 
165 https://evansclaims.com/who-we-are / 
166 www.agentconnect.biz 
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 נזק: יישום הערכת 
 

, אשר מאפשר למשתמשים להעלות תמונות של AIהיישום הזה הוא מעריך נזקי רכב המופעל על ידי  
מכונית פגומה ולקבל אומדן לתביעה. תוכנת ביטוח דיגיטלית זו מאפשרת ניתוח תמונה להערכת נזקי  

וע,  רכב בזמן אמת. ברגע שהמשתמש בוחר את המכונית מהאפליקציה ומעלה תמונות של הרכב הפג
המערכת החכמה מעבדת מיד את התמונה תוך שימוש בדגם ומציגה את ההערכה תוך מספר שניות.  

בשירות   באפליקציות    PaaSמדובר  בקלות  להשתלב  שיכולה  לנייד  כאפליקציה  להתקינו  ניתן  אשר 
החברות   ידי  על  בשימוש  נמצא  היישום  החברות  Root  –ו    Lemonade  ,EIGקיימות.  שלוש  מבין   .

עושה שימוש מצומצם יחסית בפונקציה: היא מאפשרת   Rootברת ביטוח הרכב האמריקאית  הללו, ח
מאפשרת העלאת התמונה לצ'אטבוט לצורך תכנון    EIGלהעלות תמונות אך אינה מבצעת הערכת נזק.  

מבצעת כבר עכשיו הערכה ראשונית    Lemonadeהפעולות העתידיות אשר על המבוטח לבצע, ואילו  
 . אשר המטרה היא להביא למגמה של שיפור קבוע בטכנולוגיה ודיוק ההערכהשל מידת הנזק, כ

 
Policy Wallet  : 

 
ולנהל את המידע הקשור לפוליסה באמצעות פלטפורמה מקוונת.   הארנק מאפשר למבוטחים לגשת 
פרטי  אחר  ולעקוב  לנהל  וכן  הפוליסות  את  לחדש  שלהם,  התביעות  את  לנהל  יכולים  הלקוחות 

שלהם למילוי  המדיניות  הביטוח  בסוכן/מתווך  המבוטחים  של  התלות  את  מפחית  הפוליסה  ארנק   .
מסמכים הקשורים לביטוח, ומעניק להם ערוץ עם יכולות שירות עצמי. זה מאפשר ללקוחות להשלים  
והמתנה   הביטוח  למשרד  הגעה  של  הטרחה  מבלי  פשוטים  קליקים  בכמה  לביטוח  הקשור  צורך  כל 

א לבצע  כדי  ארוכים  משתמשות בתורים  האינשורטק  בתעשיית  החברות  שכל  בעוד  הפעולות.  ת 
שמציעות שירות היברידי, כלומר בעיקר שירות פיזי    EIGביישומים מסוג זה, ניתן למצוא חברות כמו  

 מספקות שירות דיגיטלי בעיקרו.   Lemonade  –ו  Hippoערוצים דיגיטליים משלימים, חברות כמו עם 
 

 :   PaaSיישומי 
 

זהו מנוע חדשנות  .  PaaSתי ענן לתחום אינשורטק מעודדת פיתוח של יישומי ענן מסוג  חדירת שירו
, פלטפורמה כשירות, ושבעתיד הקרוב תמשיך  platform as a serviceשל מודלים לאספקת ענן בשיטת  

 container as a serviceלהתפתח ולשרת את ענפי המשנה של פינטק, לרבות אינשורטק, גם בשיטת  
(CaaS  ,).ב    מיכל מובנה כשירות  Good Handsבענף הנה הרשת    PaaS  –אחת הדוגמאות לשימוש 

Rescue Network    על ידי ענקית הביטוחAllstate  מטרת היישום הייתה לייעל את הסיוע בצד הדרך .
קבלנים  באמצעותה  לזמן  וניתן  האפליקציה,  או  הנייד  דרך  היא  ליישום  הגישה  תקועים.  לנהגים 

ת צמיגים, אספקת דלק, הזנקות, נעילות או סיוע קל אחר בצד הדרך, בדרך כלל תוך עצמאיים להחלפ
משלה. היישום    PaaSעל תשתית    Good Handsבנתה ותחזקה את רשת    Allstateדקות.    30-פחות מ

ואנדרואיד, וכולל עוזר וירטואלי המשתמש בעיבוד שפה טבעית    iOSעובד על פני מערכות ההפעלה  
ט הודעות  לעיל,  ועיבוד  שצוין  כפי  עזרה.  לזמן  כדי  בפלטפורמת    Lemonadeקסט    PaaSמשתמשת 

פלטפורמה  דרך  מתבצעת  התקשורת  כל  כאשר  התמונה,  באמצעות  הראשונית  הנזק  הערכת  לצורך 
משלה    PaaSהחלה להעניק שירות    Ping Anבבעלות החברה עצמה. לבסוף, ענקית הביטוח הסינית  

ויישומים הנשענים על אינטליגנציה מלאכותית, לחברות ביטוח אחרות, לרבות תשתי ת, פלטפורמה 
 בלוקצ'יין וביג דאטה המתאימים לכל סוגי הביטוח. 
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 מבט לעתיד 

ניצול   תוך  ענן,  בשירותי  השימוש  התרחבות  דיגיטליזציה,  ויותר  יותר  לעבר  יתקדם  התחום 
ייבר שונים, ולישראל אשר  . כתוצאה מכך, עלולים להיווצר איומי סSaaS  –ו    PaaSהאפליקציות מסוג  

וושינגטון(   קליפורניה  עם  )יחד  בעולם  הגדולים  הסייבר  אבטחת  מרכזי  משלושת  אחד  את  מהווה 
(Hatuka & Carmel, 2021 המדינות מעשרת  לעלות  צפויה  שהיא  כך  הגלובלית,  בזירה  יתרון  יהיה   )

יש אינשורטק  בתחום  בלוקצ'יין  טכנולוגיות  הראשונה.  לשלישייה  המוצרים  הראשונות  את  בשו 
 הפיננסיים, שרשרת הערך והמבנים המסורתיים.  

 

, נצפה בנסיקה של יותר ויותר חברות ביטוח שמשתמשות בעיקר בשיווק כלל 2025ההערכה היא שעד  
צעד   מעין  השיווק,  בתחום  אבולוציונית  התפתחות  של  סוג  מייצג  ערוצי  כלל  שיווק  המושג  ערוצי. 

" ) קדימה בהשוואה למושג היותר  רב ערוצי  שיווק  הרב  Multichannel retailingישן"  בעוד השיווק   .)
ביניהם,   הבחנה  שקיימת  המסורתיים  השירותים  לבין  הפיזיים  השירותים  בין  שילוב  מהווה  ערוצי 
השיווק הכלל ערוצי מייצג אינטגרציה בין כל הסוגים והערוצים של שיווק, המאפשר נזילות ובחירה  

(. בשיווק כלל Wulf, 2019ים של אופציית איסוף ואופציית פעולות צרכניות )חופשית בין שילובים שונ
ליזום   יכול  הוא  למשל  מעדיף,  שהוא  הפעולה  ערוץ  את  לעצמו  לבחור  תמיד  יכול  המבוטח  ערוצי, 

 פוליסה בטלפון, להגיש תביעה באפליקציה ולהגיע למשרד פיזית כדי לקבל המחאה.  

 

וש לערוצים הפיזיים ייעלם כמעט לחלוטין, ויישאר נישה קטנה  , הביק 2028הערכה נוספת היא שעד  
עבור מקרים מורכבים במיוחד. בניגוד להווה, כאשר הענף נשלט בידי ענקיות ביטוח מענף הפיננסים, 
בעוד חמש שנים יפרחו בתחום יותר ויותר סוכני ביטוח עצמאיים, מהסוג ש"ביטוח ישיר" ניסו להציג  

  –ו    Paasתחכום הטכנולוגי של הפלטפורמה והאפשרות להשתמש בשירותי  כמיושנים. דווקא בגלל ה
Caas   של חברות ביטוח גדולות, הסוכנים העצמאיים יצליחו להתנהל בענף, להעניק שירותים לפרטים

ולקבל שירותים מחברות גדולות. כמו כן, צפויה כניסה לתחום של חברות טכנולוגיה גדולות, שאינן  
 ר, וזאת משום שתחכום טכנולוגי ימשיך להיות  מקור היתרון התחרותי. מתחום הפיננסים במקו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 התפתחות האינשורטק בישראל 

אינשורטק הישראלי הינו ענף תוסס אשר נמצא בעלייה כל הזמן. כפי שצוין לעיל, יש בישראל נכון 
ך המחצית הראשונה של  חברת אינשורטק, מספר גדול מאוד ביחס לגודלה של ישראל. במהל  64 2022ל

מיליון דולר. בהשוואה לשנה שקדמה לה, עלו ההשקעות ב    250, גויסו על ידי החברות בענף  2021שנת  
ידי הקורונה, מדובר בעלייה משמעותית.  260%  – , גם אם לוקחים בחשבון את ההאטה שנגרמה על 

תאגידי הביטוח הוותיקים  ניתן לראות, כי שווי חברות אינשורטק הישראליות עולה אפילו על שווי  
 (: 2021והגדולים )ששון, 

 

167 

 

ת צעדי  אחד המאפיינים של ענף אינשורטק הישראלי הינו הבחירה של סטארט אפים רבים לעשות א
ההקמה הראשונים בארץ, ואחר כך לצאת להנפקות בחו"ל ואף לא להציע שירותים בישראל אלא רק 
במדינות אחרות, בעיקר בארה"ב. הניסיון לספק מענה לצרכן הישראלי הגיע דווקא מחברות הביטוח 

-ארטהוותיקות. החברות הללו השיקו שיתופי פעולה ואף הקימו תוכניות האצה )אקסלרטורים( לסט 
אפים בתחום. חברת כלל ביטוח, למשל, במסגרת ביטוח הרכב שלה, מציעה מצלמת רכב של חברת  

)דולב,   תביעות  בסילוק  ומסייעת  תאונות  המתעדת  הישראלית,  לקושי  2020נקסאר  הסיבות  אחת   .)
ולצמוח גם בישראל הינה החסמים הרגולטוריים. לפי אחד הבכירים בענף:   הסטארט אפים להמשיך 

נת שחברת אינשורטק תוכל להצליח, היא זקוקה לא רק לטכנולוגיה מצוינת אלא גם ליכולת ״על מ
בכימות   יכולות  פיתוח  הון,  הלימות  בדרישות  עמידה  גבוהים,  רגולטוריים  חסמים  עם  להתמודד 

 .(2021סיכונים, ניהול פיננסי מתקדם, ביצוע רכישות ומיזוגים ועוד״ )ששון,  

 

שראלים נהנים משירותי אינשורטק של תאגידי ביטוח מסורתיים שנכנסו כתוצאה מכך, שהצרכנים הי 
לתחום הטכנולוגי, ופחות מהשירותים של סטארטאפים ענקים וחדשניים שהונפקו בבורסות הזרות,  
התחום מתפתח בארץ בקצב איטי יחסית. למשל, הצרכן הישראלי חשוף לפחות שירותי ביטוח שהם  

"נקסט כמו  דיגיטליים,  סוגי  לחלוטין  עבור  דיגיטליים  ערוצים  בעיקר  אלא  ערוצי,  כלל  ביטוח  או   ,"
שירותים מסוימים, אשר משלימים את השירות המבוסס ברובו על פלטפורמות מסורתיות של טלפון  
בדוא"ל  למשל  דיגיטליים,  ערוצים  דרך  ברובה  בימינו  מתבצעת  שהתקשורת  מובן  פיזי.  ושירות 

כנים הישראליים אינם נהנים מאותו שפע של פתרונות ביטוח  ובתוכנות המסרים המיידיים, אך הצר
 חכמים כפי שזמינים לצרכנים בארה"ב, לרבות השירותים אשר מציעות החברות הישראליות. 

 

 
167 https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9496958 
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חברות הביטוח המסורתיות שנכנסו לתחום אינשורטק כן מעוניינות להפוך את התחום כולו לדיגיטלי 
, אשר מפנים לקוחות שמתקשרים לחברת CallVUות כמו  יותר. החברות הללו נעזרות בשירותי חבר

ו"לחנך" לקוחות לבצע   דיגיטלי. המטרה שלה לצמצם את נפח הפניות בטלפון  ביטוח לשירות עצמי 
מדיה   של  ואטרקטיבי  יעיל  מיזוג  מציעים  הללו  העצמיים  הערוצים  אינטראקטיבי.  עצמי  שירות 

 דיגיטלית, קולית ורשתות חברתיות. 

 

אשר זמין בישראל ועשוי להצעיד קדימה את ענף אינשורטק הפונה לקהל הישראלי הינו    פתרון נוסף
 '( הלבנה  הענן  חברת  White Labelפלטפורמת  של  נתונים  מונעת  החבילה(  שם  זה   'Bambi168 ,

רכב דינמיים, שמאפשרת לחברות ביטוח, סלולר וגורמים נוספים להציע לצרכנים שלהם מוצרי ביטוח  
מותאמים  ביטוח  מוצרי  של  ותפעול  הרכבה  מספקת  הפלטפורמה  במהירות.  ומיושמים  ידידותיים 

, שירותי נסיעה, שיתוף רכבים, MaaSאישית לכלי רכב פרטיים ומסחריים, דגמי ניידות חדשים כמו  
רב יכולות  יש  לבאמבי  נוספים.  עתידיים  ודגמים  משלוחים  אלקטרוניים,  ציות  ערו-קורקינטים 

ואפליקציות חוצות פלטפורמות )אינטרנט, אפליקציות לנייד(. החברה מציעה חבילה מלאה שכוללת 
הינם   הללו  הביטוח  מוצרי  ועוד.  תביעה  תהליכי  התחלת  תפעול,  מדיניות,  ניהול  תמחור,  חיתום, 
מותאמים אישית אך מסופקים בעיקר לעסקים אחרים ולא ללקוחות קצה, כלומר לא מדובר בחברת  

 ביטוח כמו למונייד, אלא בחברה שמסייעת לחברות הביטוח להציע פתרונות, כמו ארניקס. 

 

לעסקים:   שירותים  מציעה  זו  חברה  גם  ליטיגייט.  הינה  בישראל  גם  שפועלת  נוספת  חדשנית  חברה 
של   מתקדמים  אלגוריתמים  באמצעות  סכסוכים  ליישוב  טיעונים  לניתוח  יוצרת  AIפתרון  החברה   .

ממ של  לפתרון  שינוי  משפטיים  שירותים  מספקת  שהיא  כך,  ידי  על  הליטיגציה  בהתנהלות  ש 
מספקות  ומדיריסק  סרנוס  כמו  חברות  משופר.  ובדיוק  יותר  נמוכה  בעלות  במהירות,  הקונפליקטים 
של   בריאותי  מצב  הערכת  לבצע  מאפשרות  הללו  החברות  בריאות.  ביטוח  בתחום  שירותים 

רנוס מספקת, במקביל, גם הצעות לשיפור האבחון ולהתאמת המטופלילהתאים להם מוצרי ביטוח. ס
פתרונות רפואיים מתאימים יותר. בכך, היא תורמת לא רק לתחום הביטוח אלא גם לבריאות הציבור  

 באופן כללי. 

 

מותאמים  מוצרים  לעיצוב  יצירתיים  פתרונות  הביטוח  לחברות  המספקים  אפים,  הסטארט  רשימת 
במגוון תחו וחדשניים  קיים  אישית  כי  נראה  זאת,  עם  ארוכה.  הינה  ועוד(,  נדל"ן  רכב,  )בריאות,  מים 

ללקוחות   חדשנות.  אוהבי  ללקוחות  בהנגשתם  גם  אלא  המוצרים,  זמינות  בעצם  רק  לא  צורך 
ביטוח   כמו  אישית,  ומותאמים  חכמים  ביטוח  במוצרי  לבחור  האפשרות  עדיין  חסרה  הישראליים 

שמעריך סיכונים בהתאם למצב בריאותי וסגנון חיים, וקובע  הבתים של היפו, או כמו ביטוח בריאות  
בישראל,  הקיים  הטכנולוגי  התחכום  הגבוהה,  האינטרנט  חדירת  בהתאם.  חודשיים  תשלומים 
התשתיות הטובות וגם אינדיקטורים בריאותיים טובים עשויים להביא לפריחה בתחום ביטוח בריאות 

 כבר בשנים הקרובות.  
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