
 
 
 

                                 

 
 04.05.2022|  ג' אייר תשפ"ב

 
 

כנס  במסגרת  Fintech.ilקול קורא: הצגה בתערוכת פינטקים בשיתוף קהילת   
 20.6.22 –עולם התשלומים העתידי" הצצה ל" – של בנק ישראל תשלומים

 

 רקע כללי 
קידום תשתיות פיננסיות ואמצעי תשלום דיגיטליים  לשל בנק ישראל  כחלק מהתכנית האסטרטגית  

הפיננסית במערכת  והחדשנות  התחרות  ולעידוד  הישראלי  בנושא במשק  כנס  ישראל  בנק  יקיים   ,
 "הצצה לעולם התשלומים העתידי".

 
ב   בירושלים  הקונגרסים  במרכז  יתקיים  כ    20.6.22  –הכנס  של  קהל  משתתפים    500  –  400עם 

בתחום:   העוסקים  השונים  אשראי,  מהמגזרים  כרטיסי  חברות  )בנקים,  הפיננסי  מהעולם  בכירים 
, רגולטורים ואנשי ממשל העוסקים  וחברות פינטק  מוסדות חוץ בנקאיים(, בכירי תעשיית התשלומים

 . מומחים בינלאומיים, תקשורת ועודבתחום, אקדמיה, 
 

יוצגו   התשלומים  לציבור  בכנס  עולם  לקידום  האחרונה  בתקופה  שיושמו  והרפורמות  הפרויקטים 
המאפשר גישה למידע    APIחוק    חיקוק  ;המאפשר סליקת אשראי בטוחה  EMV  – תקן ה    ובכללם: יישום

לשחקנים חדשים:    תרישיונומתן    ;(Open Bankingבנקאות פתוחה )של שירות חיצוני לקראת יישום  
" המאפשרת מעבר  מערכת "מעבר בקליק  וםשיי  ;ים שכבר החלו לפעולולסולקים חדש  בנק דיגיטלי

פיתוח  פשוט   לבנק;  התשלומים  מבנק  מערכת  ובכללם  חדשניים  תשלום  ואמצעי  תשלום  מערכות 
( דיגיטליי  ;Faster Payment)המהירה  לקראת ;  םצ'קים  משמעויות  ובחינת  מתאימה  היערכות 

 . ועוד ועוד  CBDC; ע"י הבנק המרכזי אפשרית של השקל דיגיטלי ההנפק
 בנוסף, ישתתפו מומחים בינלאומיים שיציגו את החזית העולמית המתקדמת בתחום התשלומים. 

 
שתאפשר לחברות פינטק מהתעשייה   Fintech.ilהכנס תתקיים תערוכה בשיתוף קהילת    במסגרת 

וליישום  הכנס  לנושא  הקשורים  בנושאים  העתידי  התשלומים  בעולם  חדשניים  פיתוחים  להציג 
 הרפורמות השונות תוך הצגה של חווית משתמש לבאי הכנס.

 
מעוצבליוכלו   הקורא הקול נבחרי בדוכן  במקביל    הציג  התערוכה שתתקיים  במסגרת  באופן אחיד 

 (. 15:00 – 8:00ום )לכנס לאורך הי
  
  

 
 



 
 
 

                                 

 מועמדות להגשת  מצטברים סף תנאי
בישראל או גוף ישראלי אחר העוסק   תחברת פינטק אשר פעילות המחקר והפיתוח שלה מבוצע  (א)

 במוצרים בעולם התשלומים.
   לחברה יש מוצר )בפיתוח או מוצר עובד( הקשור לעולם התשלומים (ב)

 
 המועמדים: קריטריונים מנחים לבחירת 

המוצר/פיתוח ניתן להצגה בצורה אטרקטיבית, אם באמצעות הצבת המוצר או אמצעי המחשה   •
 פיזי ו/או דיגיטלי אחר. 

 ,ים בתחוםמוצר חדשני פיתוחים ותינתן העדפה למועמדים שיציגו  •
בנושאים כגון: יישומי בנקאות פתוחה, פיתוח השוואת עלויות, אמצעי תשלום חדשניים, מטבעות  

בתחום,  דיגי מלאכותית  בינה  פיתוחי  ייחודיות,  תשלומים  אפליקציות  לתשלום  טליים,  בקשה 
מגע  R2P)מידי ללא  תשלומים   ,)-  NFC   מערכות דיגיטליות,  חיוב  הוראות  דיגיטליים,  וארנקים 

 . סליקה חדשניות או בכל נושא אחר המתקשר לתחום
 הזיקה של המועמד והפיתוח לישראל. •
 שלב בשלות המוצר. •
החדשות   • הרפורמות  של  יישום  המדגימים  למוצרים  עדיפות  תינתן  הכנס.  לתכני  רלבנטיות  

 בתחום.
 

  :הבחירה אופן
רשות בנק ישראל,  הכוללת נציגים מטעם: משרד הכלכלה,    Fintech.ilעדת ההיגוי של קהילת  ו •

את הזכאות להציג  קבע  תי,  ישראל דיגיטליתומטה    רשות החדשנותמשרד האוצר,  ניירות ערך,  
 .פי שיקול דעתה הבלעדילבמסגרת התערוכה, 

שיקולי הועדה יהיו, בין היתר, אך לא רק, הקריטריונים שפורטו לעיל. כמו כן, לצורך השוואה בין   •
גיוון התחומים המוצגים, מידת העניין לקהל היעד,   יילקחו בחשבון  ובחירת הזוכים  המועמדים 

 די. ופוטנציאל השינוי החיובי של המוצר והשפעתו על עולם התשלומים העתי
 .זה בלינקשנמצא טופס הבאמצעות ההגשה . 24.5.22 הגשת המועמדת עד לתאריך •
ל • בתשלום  היא  בתערוכה  כ  צורך  ההצגה  של  בלבד  הדוכן  עלויות  הדוכן   3000  –כיסוי   .₪ 

של החברה המציגה,  לוגו מודפס  לקיר גב ממותג בעיצוב אחיד עם אפשרות    בתערוכה כולל:  
 וכסאות, מסך פלאזמה ונקודת חשמל. שולחן 

ולתחזק  בהצבתו  המוצג, לטפל  להפיק על חשבונם את התוכן  המועמדים שייבחרו,  באחריות 
 אותו באופן שוטף במהלך הכנס בהתאם להנחיות מארגני הכנס. 

 
 
 
 



 
 
 

                                 

  :כלליים תנאים
בין האמור בתנאים כלליים אלו  שבכל מקרה  (  1) • ו/או אי התאמה כלשהי  לבין הקול ל סתירה 

תגברנה הוראות ,  הקורא ו/או לבין פרסומים אחרים כלשהו בכל מדיה שהיא בדבר הקול הקורא
 תנאים כלליים אלו לכל דבר ועניין. 

בתערוכה  (  2) • המציגים  לבחירת  בהליך  ההשתתפות  תנאי  את  מסדירים  אלו  כלליים  תנאים 
הזוכים בקול הקורא )המיצג(  במסגרת כנס התשלומים שמארגן בנק ישראל והצגת המוצר של  

ועניין.  דבר  לכל  חוזה   ועצם הצדדים וחובות זכויות את ממצים אלו  כלליים נאיםת  והינו 
 בתנאים כלליים אלו. האמור לכל מלאה הסכמה מהווה קורא בקול ההשתתפות

הרוצה (  3) • ו/או  המשתתף  המועמד  ומצהיר  מאשר  מסכים,  הקורא  הקול  בהליך  בהשתתפותו 
רא את התנאים הכלליים והוא מקבל על עצמו את הוראותיהם ללא כל סייג וגם  להשתתף כי ק

אם החל בהשתתפות בהליך הקול הקורא בלא שקרא את תנאיו, מסכים המשתתף ו/או הרוצה 
 כי התנאים הכלליים יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. להשתתף 

ועדת ההיגוי של קהילת  (  4) • הבלעדי של  דעתה  תקבע על בסיס שיקול  המיצג  להצגת  זכאות 
Fintech.il    ועדת ההיגוי"( ומימוש הזכות על ידי הצגת המיצג כפופה   – ו/או מי מטעמה )להלן"

 להנחיות ואישור מראש של מארגני הכנס.
ין זהות הזכאים להצגת  לא תהיה זכות ערעור על החלטת ועדת ההיגוי ו/או מי מטעמה לעני(  5) •

ו/או   הסף  בתנאי  שינויים  לבצע  עת,  בכל  הזכות,  את  לעצמם  שמורים  הכנס  מארגני  המיצג. 
 בקריטריונים המנחים לבחירת הזוכים.

ו/או להעברה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף    הזכאות להצגת המיצג אינה ניתנת למכירה(  6) •
 או בשווה כסף.

כל מצג בקשר להצגת המיצג על ידי הזוכים ואינו מתחייב, בין  מארגני הכנס אינם נותנים  (  7) •
 היתר, לתוצאות כלשהן בעקבות הצגת המיצג בתערוכה ולהיקף החשיפה להם יזכו הזוכים. 

בכל עת ומכל סיבה  את השתתפותו של כל משתתף בקול הקורא  מארגני הכנס רשאים לבטל  (  8) •
אותיהם והנחיותיהם של מארגני הנכס. מבלי  שהיא, לרבות בגין הפרת דין ן/או בגין הפרת הור

, מארגני הכנס מוסמכים לפסול כל משתתף ו/או לא להעניק את הזכאות לגרוע מכלליות האמור
להצגת המיצג לזוכה שיש לו יסוד סביר להאמין שפעל בדרך של עבירה או מעשה שאינו תואם 

אינה עולה בקנה אחד עם ערכי  לדין החל ו/או לתנאים הכלליים אלו ו/או בדרך שאינה הוגנת ו
 מארגני הכנס בכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מארגני הכנס.  

מארגני הכנס רשאים להודיע על סיום ההליך בכללותו או הצגת המיצג בכל עת, לפי שיקול  (  9) •
דרישה דעתו הבלעדי, וזאת  מבלי שלמשתתפים בקול הקורא או הזוכים )לפי העניין( תעמוד כל  

בקשר לכך, לרבות דרישה לקבלת פיצויים מכל סוג   ו/או טענה ו/או תביעה נגד מארגני הכנס
 שהוא עקב ביטול הקול הקורא ו/או הצגת המיצג.

ישאו10) • לא  הכנס  מארגני  של    (  מועמדותו  הגשת  עם  בקשר  שהיא,  סיבה  מכל  תשלום,  בכל 
 משתתף, הצגת המיצג ו/או הכנתו על ידי הזוכה.



 
 
 

                                 

כח מי שפועל בא  ( ההשתתפות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. מארגני הכנס ו/או  11) •
ו  מטעמם אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו ו/א

לרכוש ישיר או עקיף, כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בקול הקורא ו/או בקשר למימוש הזכאות 
 להצגת המיצג )לרבות לשלמות המיצג(. 

דיני מדינת ישראל. מקום 12) • ידונו על פי  ( כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לקול הקורא 
בבת הינו  ותנאיו  הקורא  לקול  הנוגע  עניין  לכל  הבלעדי  בעיר  השיפוט  המוסמכים  המשפט  י 

 ירושלים והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה. 
( כל סעיף מסעיפי תנאים כלליים אלו עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעף מסוים הינו 13) •

 בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התנאים הכלליים.
 

 מועמדות אופן הגשת 
 את המועמדות יש להגיש באמצעות מילוי הטופס המקוון בקישור המצ"ב. 

 ניתן לצרף קבצים ואמצעי המחשה.
https://fintech-israel.org/2022/05/04/paymentseventpresenter / 

 
 israel.org-iris@fintech , במייל  FintechILגולני,  איריסל  לשאלות ניתן  לפנות

mailto:iris@fintech-israel.org


 
 
 

                                 

 נספח 

 עולם התשלומים העתידי"הצצה ל" –של בנק ישראלתשלומים הכנס 
 20.6.22 – מרכז הקונגרסים, ירושלים

 
 אודות הכנס 

אשר הואצו    ,משמעותיותשנים האחרונות התפתחויות  וברות במערכות התשלומים ברחבי העולם ע
החל מהתנסויות חדשות עבור הלקוחות, דרך מגוון רחב  של שיטות תשלום   -במהלך מגפת הקורונה 

חדשניות ושל טכנולוגיות תשלום מתקדמות ועד להתגבשותה של האפשרות להנפקת מטבע דיגיטלי 
 (. CBDCsשל הבנק המרכזי )

 

התכנית במסגרת  האחרונות  בשנים  קידם  ישראל  משמעותיות    בנק  רפורמות  שלו  האסטרטגית 
לקידום תשתיות פיננסיות ואמצעי תשלום דיגיטליים במשק הישראלי ולעידוד    -בתחום התשלומים  

הפיננסית במערכת  והחדשנות  עולם  התחרות  של  העולמית  החזית  לעבר  להתקדם  כדי   וזאת   ,
 התשלומים. 

 

בעולם התשלומים   עסוקשתינלאומית בעידה לערוך ובנק ישראל בהתאם לחזון האסטרטגי מתעתד 
תוך מתן זרקור אל האפשרויות לקידום המשק הישראלי בתחום זה והשפעתו על   –המתהווה והעתידי  

 שיפור תחומי חיים אחרים. 
ואנשי    רגולטוריםבכירי ההמגזר הפיננסי,    מובילי,  בארץ ובחו"ל  קובעי מדיניות  בוועידה ייקחו חלק  

  ומומחים בינלאומייםים וקהילת הפינטקים, אנשי אקדמיה, תקשורת בכירי תעשיית התשלומ, ממשל
 ועוד. 

 

 :על מה ידברו
 התכנית נתונה לשינויים: 

 בנק מרכזי  השל  תפקידו  –עולם התשלומים החדש  *
 נגיד בנק ישראל עם נגיד בנק מרכזי מהעולם  –שיח אחד על אחד 

 מודרני ואופן ההתמודדות. תפקידיו של הבנק המרכזי בקידום מערך תשלומים 
 

* 
 

 מפת דרכים  – עולם התשלומים בישראל 
 בנק ישראל  –מנהל מחלקת תשלומים וסליקה 

היכרות עם תחום התשלומים, לאן התקדמו בעולם, המצב בישראל, החזון והיעדים של 
 בנק ישראל בתחום 

 
 וחדשנות טכנולוגית בבנקאות פתוחההבנקאות על רפורמת ה *

 המפקח על הבנקים 
 בנקאות פתוחה, חדשנות טכנולוגית והאפשרויות לצרכן ולעסק. 

 
  מהפכה?מניעים את האז איך  *



 
 
 

                                 

פאנל רגולטורים וממשל בהשתתפות בכירי הרגולטורים ואנשי ממשל העוסקים  
 בתחום )רשות ני"ע, רשות שוק ההון, משרד האוצר(

הממשלה והרגולטורים השונים לגבי עולם תשלומים והיערכות לקראת מתן  מדיניות 
 רישיונות לנותני שירותי תשלום

 NEOBANK –בנקאות חדשה  *
 ניאו בנק מוביל בבריטניה  – Starling Bankסיפורו של 

 
 כניסתם של שחקנים ריאליים לעולם התשלומים  *

בהשתתפות נציגי חברות קמעונאיות ריאליות מתחומים שונים הפעילות בעולם 
 . wix ,uber ,bookingהתשלומים כגון: 

על ההזדמנויות של החברות הריאליות לחדור לעולם הפיננסי באמצעות עולם  
 התשלומים.

 
 חסמים ואתגרים בעולם התשלומים מזוויות שונות  *

מתעשיית התשלומים וחברות פינטק ועמותת נגישות  ובהשתתפות נציגים שונים 
 לישראל 

מה הקשיים והאתגרים של השחקנים השונים בשוק לקידום עולם התשלומים החדש 
 והנגשתו לקהל הישראלי. 

 
 מורה נבוכים –כיצד יראו אמצעי התשלום בעולם העתידי  -עולם התשלומים של המחר  *

לאן מתקדם העולם? כיצד נשלם ונקנה סחורות בעולם  -מהתיאוריה למעשה 
 העתידי  יהווירטואל

 
 פרויקט השקל הדיגיטלי  *

 צוות פרויקט השקל הדיגיטלי
 החלטה להנפיק אותו? למה בנק ישראל מתכנן שקל דיגיטלי אם טרם קיבל 

 טעימה מהאפשרויות הטכנולוגיות שהשקל הדיגיטלי עשוי לאפשר 
 

 CBDCפאנל בינ"ל בנושא  *
, BIS –בהשתתפות נציגים מהעולם העוסקים בתחום: נציגי בנקים מרכזיים, נציג ה 

 חברת כרטיסי אשראי עולמית, חברה טכנולוגית. 
 הדיגיטלייםלאן הולך בעולם בתחום המטבעות 

 
 

 


