
  
 

  

  הודעה לעיתוות:

החה את השחקים  - בישראל תשלומים מידייםקדם ממשיך לבק ישראל 

  2023עד לסוף שת  (R2P) להיערך לקבלת בקשות לתשלום

  

בישראל על מת לתת מעה  Faster/Instant Paymentבק ישראל פועל לקידום התשלום המידי 

לאומיים ולהתפתחויות בעולם וכן על -לצרכי השוק, להתאים את התשלום המידי לסטדרטים בין

מת להסיר חסמים שזוהו במסגרת הפיקוח על התשלום המידי. במסגרת הצעדים, הפיקוח על 

 Request to pay (R2P)לתשלום מערכות התשלומים החה את השחקים להיערך לקבלת בקשות 

. זאת בהמשך להחיות קודמות שחייבו היערכות לקבלת זיכויים מידיים ופיתוח 2023עד לסוף שת 

  ). ISO 20022התשלום המידי בסטדרטים בין לאומיים מקובלים (

  

  פרופ' אמיר ירון, גיד בק ישראל: 

היעדים שהצבו לעצמו בבק ישראל ומים בישראל הוא יעד מרכזי מבין "פיתוח שוק התשל

שוק תשלומים מתקדם במסגרת התוכית האסטרטגית של הבק. מדייותו מכוות ליצירת 

לשחקים בשוק להגדיל את מגוון האפשרויות העומדות בפי הצרכים ובתי העסק לביצוע  שיאפשר

בעולם. צעד זה תשלומים והצבת שוק התשלומים בישראל בשורה אחת עם המדיות המובילות 

מצטרף לשורה ארוכה של צעדים שקטו במטרה לשפר את רווחת הצרכן ולתרום לעידוד ופיתוח 

  במערכת הפיסית."והחדשות התחרות 

  

  עודד סלומי, מהל מחלקת תשלומים וסליקה:

"בק ישראל מקדם חשיבה של קידמה, דיגיטציה, חדשות ומתן מעה לצרכי שוק ועל כן רואה 

רבה בקידום מגוון של אמצעי תשלום מתקדמים וחדשיים בדומה למגמות ולהתפתחויות  חשיבות

בעולם. לצורך כך, בק ישראל מקדם שורה של צעדים שמטרתם לבחון את השיויים הדרשים 

  בשוק על מת להתיר חסמים ולהטמיע את התשלום המידי בקרב הציבור בישראל."

  

  רקע למהלך:

שעות שבעה  24, לחשבוןמחשבון  מאפשר העברת תשלוםאשר תשלום  אמצעיהיו  תשלום מידי

מאפשר למקבל  זיכוי מידי - כך למשל. למקבל התשלום ף זמין מידיתהכס, בו ימים בשבוע

בדומה לתשלום באמצעות כסף  – התשלום לעשות שימוש מידי בסכום הכסף שזוכה לחשבוו

פוצים היום בישראל (צ'קים, העברה בקאית, אחרים אשר אמצעי תשלום מ בשוהזאת  .ןמזומ

   .הכסף איו זמין לשימוש מידי על ידי המוטבכרטיס חיוב דחה, כרטיס טען ועוד), שבהם 

  

לתת מעה על מת  בישראל Faster/Instant Payment המידי םהתשלו לקידום פועלבק ישראל 

וכן על  להתפתחויות בעולםלאומיים ו-ביןים להתאים את התשלום המידי לסטדרט ,לצרכי השוק

 בק ישראל

 דוברות והסברה כלכלית

 

  בתשפ" כ"ז באדר א' ,ירושלים
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הפיקוח על , םצעדיהבמסגרת . מת להסיר חסמים שזוהו במסגרת הפיקוח על התשלום המידי

 Request to pay (R2P) החה את השחקים להיערך לקבלת בקשות לתשלוםמערכות התשלומים 

זאת בהמשך להחיות קודמות שחייבו היערכות לקבלת זיכויים מידיים ופיתוח . 2023עד לסוף שת 

   ).ISO 20022בסטדרטים בין לאומיים מקובלים (התשלום המידי 

  

בגין סחורה  ,משלםלקוח לבקש באופן דיגיטלי תשלום מלמוטב  תאפשר )R2P( בקשה לתשלום מידי

(באתר איטרט) באופן פשוט, קל ווח  מקוון/פיזי (כמו בבית עסק) או און ליין באופןאו שירות, 

במקביל  ,ויישום החיה ז (זיכוי מידי).שיאפשר את קבלת התשלום באופן מידי בחשבוו של המוטב 

רחיב את סוגי העסקאות של תשלום מידי גם י ,ידי בק ישראלם על לצעדים וספים שמקודמי

רק לעסקאות של תשלום מידי בין  וגבליולא  ,מעורבים בתי העסק והממשלה םלעסקאות בה

  כפי שמתאפשר כיום. ,פרטיים

  

בושא  לקבל מידע ולקיים שיחמעוייים אשר בתחום התשלומים גופים מזמין בק ישראל 

  :כתובת המיילב לפות אליו תשלומים מידיים

oversight@boi.org.il-payments.  

  


