
 

 

  2019דצמבר 

  הישראלי במשק EMVיישום תקן קובע מתווה להאצת בנק ישראל 

 

. בד בבד, פורסמו בישראל EMV מתווה להאצת ההטמעה של תקןפרסם בנק ישראל  2019בנובמבר  27ביום 

 472והוראה  )כרטיסי חיוב( 470הוראות ניהול בנקאי תקין ידי הפיקוח על הבנקים תיקונים מתאימים ל-על

יאומץ התקן באופן  2022ביולי  31-בהתאם למתווה, החל מה (.וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב )סולקים

 .ובכך תושלם הטמעת וטכנולוגיית התשלומים המתקדמת במשק הישראלי כולו  מלא בישראל

 חכם תשלוםמתייחס לטכנולוגיה המאפשרת ביצוע עסקאות בצורה חכמה ומאובטחת בכרטיס    EMVתקן

 ,Europayהמובילות ) חברות האשראי הבינלאומיות 3על שם (. התקן קרוי Chip) בעל שבב אלקטרוני

MasterCard Visa) הונאות  המצמצמותתחו אותו במטרה להקל על ביצוע רכישות מאובטחות יאשר פ

מסוף קורא האלקטרוני שעל גבי הכרטיס את השבב . – וזיופים על ידי זיהוי כמעט וודאי של בעל הכרטיס

 על ידי מחזיק הכרטיס בהקשת קוד סודי סכום מסוים, העסקה תאושר. מעל התשלום הנמצא בבית העסק

ישראלים רבים כבר נתקלו בטכנולוגיה הזו ברכישות  .(קוד סודי שמשמש למשיכת מזומנים בכספומט)ה

 בחו"ל.

בשנים שהונפקו ללקוחות  (אשראי וכרטיסי דביט)כרטיסי הרוב המוחלט של כרטיסי החיוב גם כיום 

, וכמחציתם מותאמים גם לביצוע תשלומים ללא אלקטרוני כרטיסים חכמים הכוללים שבבהם האחרונות 

. חרף כך, והתוכנה במשק מותאמים לתקן מבחינת החומרהרבים מסופי תשלום  . גם (contactlessמגע )

כרטיס ה "גיהוץ"פעולת באמצעות כיום החיוב בישראל מתבצעת  יהסליקה של כרטיסמרבית  ,בפועל

 .המשק הישראלי נמצא בפיגור ביחס למשקים אחריםבמובן זה,  .הפס המגנטיוקריאת 

למנוע ככל  נועדה EMV-הטמעת תקן ה לגשר על חלק מהפער. נועד לסייע בנק ישראל המתווה שפרסם 

אפשר כניסה של לשל כרטיסי חיוב )בדרך של שכפול או גניבת הפס המגנטי( ווזיופים הניתן הונאה 

, מהלך אשר נועד הישראלילשוק  ,מתקדמות ושל שחקנים נוספים, מקומיים וגלובלייםטכנולוגיות תשלום 

  .להגביר את התחרותיות בשוק

איץ להלרשות בתי העסק והצרכנים ו ותהעומדהתשלום רחיב את מגוון אפשרויות לה הטמעת התקן צפויה

, תשלום תשלומים ללא מגע , לרבותארנקים אלקטרוניים ואפליקציות תשלום מתקדמות ם שלאת הטמעת

היא  EMV-מעבר לאצת הבכך, ה .וכדומה( אפליקציות תשלום שונותאמצעות )בבאמצעות המכשיר הנייד 

 צעד מבורך עבור חברות פינטק.

 היבטים פרקטיים של המתווה החדש

חכם או תשלום מסוף על בית העסק להשתמש ב חכמות)"עסקאות  EMV בתקן על מנת לבצע עסקאות

ידרשו , בתי עסק שטרם עשו כן, לפיכך. מסוףבתוך שידרוג התוכנה  ,קורא כרטיסים למסוף הקיים להוסיף

לשדרג את מסופי התשלום בתקופה הקרובה )בהתאם לנקודות הזמן שנקבעו במתווה של בנק ישראל( 

 .שברשותם

מנגנון  מכבר קבע הפיקוח על הבנקים זה, לבצע את ההתאמות הנדרשות כדי לתמרץ את בתי העסקבנוסף, 

המנגנון קובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיס חיוב חכם בבית עסק שבו לא  .הסטת אחריותשל 

)למשל, כתוצאה  מותקן מסוף חכם, הסולק אחראי להשיב ללקוח את סכום החיוב הנובע משימוש לרעה

)כלומר, לחייב את בית העסק בסכום  לבית העסק במצב כזה רשאי להסיט את האחריות אך הוא, מהונאה(

  המסופים הנדרשים. . מטרת המנגנון האמור הוא להוביל לכך שכלל העסקים יערכו ויטמיעו אתזה(

 

 

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/470.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/472.pdf
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/472.pdf


 

 

 בישראל EMV לוח הזמנים לאימוץ מלא של תקןעיקרי 

 )כלומר, כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט( חיוביונפקו בישראל רק כרטיסי : 2020 במרץ 31-החל מה .1

 חובה זו לא תחול על כרטיסים נטענים. (contactlessתשלומים ללא מגע )ו EMVתקן התומכים ב

 . וכרטיסים למשיכת מזומן )בנקט(

 : 2020בנובמבר  30-החל מה .2

, 2019בשנת ₪ מיליון  100שמחזור הפעילות שלהם בנוכחות כרטיסי חיוב עלה על ) םתי עסק גדוליב 2.1

מצוידים במסוף המותאם הן יהיו  שבמועד זה העסק הפיזייםכלל בתי ו אך למעט משאבות דלק(

יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם  – מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה

עסקאות ללא )למעט סודי בעת ביצוע העסקה הקוד הכלומר, תוך הקשת  – "מלא EMV"-בוצעו ב

כלומר, החל ממועד זה, בתי  .(דת הקוד הסודיהקל שאינן דורשות, נכון להיוםש"ח  200מגע עד 

 לא יורשו לבצע עוד עסקאות באמצעות "גיהוץ" הכרטיס. עונים לקריטריונים האמורים,העסק ה

בנוכחות יסלקו עסקאות כרטיסי חיוב,  תסליקלשירות  במועד זה לראשונה שיצטרפובבתי עסק  2.2

 מלא". EMV"-רק אם נעשו ב, כרטיס חכם

 : 2021ביולי  31-החל מה .3

, בכל 2022ביולי  31-החל מה בתי עסק ספציפיים אשר יידרשו ליישם את התקן באופן מלא רקלהוציא 

 . מלא" EMV"-רק אם נעשו ביסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם בתי העסק הפיזיים 

 :2022ביולי  31-החל מה .4

 90%-למעלה מ)בעסקאות ללא נוכחות הכרטיס היא שלהם הסליקה פעילות  שעיקרבתי עסק ב 4.1

יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם  ( וכן במשאבות הדלק,מהמחזור של בית העסק בכרטיסי חיוב

  . מלא" EMV"-אך ורק אם בוצעו ב

בטכנולוגיה הישנה )מתג  התמיכהובכלל סוגי בתי העסק בישראל  EMVייושם תקן  בכך 4.2

 תופסק. ("אשראית"
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