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אברמזון שמואל  ד"ר 
 

הראשית הכלכלנית  אגף 
משרד האוצר

מפת דרכים למדיניות

אסדרת תחום



מחקר ותחזיותמחקר ותחזיות

קשרים בינלאומייםהכנסות המדינה



דו"ח אסדרת תחום
הנכסים הדיגיטליים

הוכן לבקשת שר האוצר, והוגש בנובמבר 2022

תוצר של תהליך עבודה של כשנה, בשיתוף כלל הרגולטורים,
התעשייה, שותפים מהאקדמיה ומקבילים בעולם.

הדו"ח מתווה מפת דרכים למדיניות, בדומה לתהליכים
שמתקיימים בימים אלו לאסדרת התחום במדינות המערב

 

 



מגבלות 
הרגולציה

מהי נקודת האופטימום
בין סיכונים להזדמנויות?

 

מפני אילו סיכונים יש להגן?
משקיעים לא מתוחכמים

סיכונים מערכתיים

תזכורת 
CDOs-ה

בשנות ה-2000

הזדמנויותסיכונים





Feb 2021:
Tesla buys
1.5B$ of 
Bitcoin

 
 
 

2010: 
Laszlo Hanyecz

buys 2 pizzas for
10,000 BTC

January
2014:

Mt.Gox crashes –
the biggest crypto

exchange
 

July 2015:
Launching 
Ethereum

JULY 2017:
Software upgrade to
Bitcoin: Beginning

of the rise
 
 

Nov 2021:
Market high 3T$ 

May
2022:

Terra Luna
Collapsed

Nov 2022:
Crypto-Winter
(FTX, Celsius),

market cap 800B$
 

ת ו ח ת פ ת תה ו ח ת פ ת ה
שוק הנכסיםשוק הנכסים
הדיגיטלייםהדיגיטליים
אירועים מרכזיים



טלטלות בשוק הקריפטו 2022

קריסת בורסת המסחר
FTX בחודש נובמבר 2022: 

כשלים בהתנהלות החברה אל מול
כספי משקיעים וצרכנים הביאו

ל"ריצה אל הבורסה" ולחדלות פרעון.

קריסת המטבע היציב
TerraUSD בחודש מאי 2022:
 תנודתיות גבוהה בשוק הנכסים הדיגיטליים

חשפה מנגנון הצמדה לדולר שאיננו יציב,
והביאה לקריסת המטבע היציב ולקריסת

 .Terra Luna המטבע המגבה

 

קריסת פלטפורמת צלזיוס
בחודש יוני 2022: 

הפלטפורמה הציעה שירותי פיקדונות
נושאים ריבית בשיעורים חריגים

(20%-15%) בנכס שהחברה הנפיקה.
בעקבות ירידות בשוק, החברה הקפיאה

משיכות והכריזה חדלות פרעון.
 



CBDC

יישומים 
נוספים

נכסים 
מגובים

מטבעות 
עצמאים

$170B
70% מהמסחר

 

 

$0.8T
67%- מנובמבר 2021

 

לדוגמה: 
 ביטקוין, את'ר

מטבעות
 מדינתיים

NFT
DEFI

WEB 3.0

$0.8T$0.8T
היקף שוק הנכסים הדיגיטליים 

(נכון לדצמבר 2022)

200K200K
ישראלים מחזיקים
ישראלים מחזיקים
במטבעות דיגיטליייםישראלים מחזיקים
במטבעות דיגיטלייים
במטבעות דיגיטלייים

מבט על שוק הנכסים
הדיגיטליים

לדוגמה:
Thether, Libra 



סיןסין
איסור מוחלט

מה קורה בעולם?

אל סלבדוראל סלבדור
ביטקוין כהילך חוקי



הלבנת הון      

מתן רשיונות לנותני שירותים      

אספקת שירותים סדירה במערכת הבנקאית      

התפתחות מכשירים פיננסיים      

      STABLECOIN -רגולציה על שימוש ב

רגולציה על Defi ומכשירים נוספים      

השוואה בינלאומית
התפתחות הרגולציה



הפצת שאלון למגזר העסקי 
 

45 ראיונות עומק עם המגזר
העסקי והאקדמיה

 
סקר אינטרנטי להבנת דפוסי

שימוש בקרב צרכנים
 

סקירת הרגולציה הקיימת
 

שיחות וראיונות עומק 
 

קריאת דו"חות וחקיקה
בינלאומית

 

קבלת התייחסויות בכתב
 

שיחות דיוק וליבון
 

קבלת אינפוט על הדו"ח 

הידע לא נמצא רק אצלנו...

רגולטוריםרגולטורים
וגורמי ממשלוגורמי ממשל

מגזר עסקימגזר עסקי
תעשיה ואקדמיהתעשיה ואקדמיה

רגולטוריםרגולטורים
ומומחים מהעולםומומחים מהעולם



הלבנת הוןהלבנת הון  

ומימון טרורומימון טרור
הגנתהגנת

הצרכןהצרכן
יציבותיציבות  

פיננסיתפיננסית
עצמאות ויעילותעצמאות ויעילות

המדיניות המוניטריתהמדיניות המוניטרית



צמיחהצמיחה

ייעול שירותיםייעול שירותים
  פיננסייםפיננסיים

הגברתהגברת  
התחרותהתחרות

DeFi  ,תשלומים מהירים ללא תיווך
 

על בסיס פעילות כלכלית חדשנית –
WEB 3.0 ועוד

 



ניכר כי בהעדר אסדרה חלק מהסיכונים יגברו
 

 

 
ישנה עדיפות להחלת רגולציה בשלב מוקדם כל עוד אין
סיכון מערכתי ובטרם החלה דינמיקה של אימוץ נרחב

 

 
בכל מדינות המערב מתבצעים תהליכי אסדרה של

תחום הנכסים הדיגיטליים
 

 

הצורך באסדרה



בהירו˙ וˆמˆום
 אי ודאו˙

מניע˙ ניˆול פערים
רגולטוריים בין מוˆרים

דומים, ובין גופים מפ˜חים
 

תוך מניעת ניצול פערים
רגולטוריים (ארביטראז')

מול העולם

נייטרליות
טכנולוגית 

 ("Same Business, Same

Risk, Same Rules") 

גמי˘ו˙ ל˘ינויים
טכנולוגיים ועידוד 

חד˘נו˙
 

עמידה
בסטנדרטים
בינלאומיים



התמשכות
תהליכי רישוי

חסמים 
במערכת הבנקאית

 

קושי 
בתשלום
מיסים

עיקר הפערים
הרגולטוריים (1)
חסמים מרכזיים לפעילות

הקיימת ולהתפתחות השוק



עיקר הפערים
הרגולטוריים (2)

חסמים לתשתית

אסדרתית ארוכת טווח

רגולטוריים ממשקים  ריבוי 
המשפטיות בהגדרות  ועמימות 

ותשתית תחולה  העדר 
מהפעילויות  חלק  על  אסדרתית 

הפרגמנטציה בין מפקחים שונים מייצרת ריבוי ממשקים
אשר מקשה על המפוקחים ופוגעת ביעילות הפיקוח. 

מטבעות יציבים (STABLECOIN)   | נכסי השקעה שאינם
ניירות ערך | ארגונים מבוזרים DeFi | DAO  מימון מבוזר



הסרת חסמים תחת

ימת קי ת  מסגרת אסדרתי

השלמת תהליכי טיפול בבקשות

לרישוי נותני שירותים 

תהליכי רישויתהליכי רישוי  

הבטחת היישום המלא של נב"ת 411

והעברות מידע | בחינת חלופות

לתשלום מסים 

שירותי בנקאותשירותי בנקאות

מיצוי והגברת האכיפה אל מול

פעילותן של פלטפורמות לא

מפוקחות הפועלות בישראל

אכיפהאכיפה



הרחבת התשתית ו ב  ו י ט

מת  י הקי ת  האסדרתי

הסדרת סמכויות  בהתייחס

לרישיונות מקבילים שניתנו בחו"ל

רישיונות חו"לרישיונות חו"ל  

הבהרות וקביעת סטנדרטים

במיסוי נכסים דיגיטליים

מיסוימיסוי

וריכוז ככל הניתן של סמכויות הרישוי

והפיקוח  ידי גורם רגולטורי אחד 

מבנה רגולטורימבנה רגולטורי  



עיגון בחקיקה של סמכויות רישוי

ופיקוח על נכסים דיגיטליים מגובים,

לרבות יצירת מנגנון העברה לפיקוח

בנק ישראל על נכסים דיגיטליים בעלי

השפעה יציבותית או מוניטרית

נכסים מגוביםנכסים מגובים

הקמת ועדה בין-משרדית לבחינת

DAO האסדרה על

DAODAO

רת תשתית צי י

אסדרתית חדשה



בחינה של צרכי המשאבים האנושיים

והטכנולוגיים שיתמכו בפעולות הפיקוח

העתידיות ביחס לתחום הנכסים הדיגיטליים

משאבים רגולטורייםמשאבים רגולטוריים

מעקב והבטית עמידה בסטנדרטים

הבינלאומיים המתהווים וקידום פעילות

בפורומים הבינלאומיים הרלוונטיים

שיתופי פעולה בינ"לשיתופי פעולה בינ"ל

וספות נ ת  צו המל

גיבוש אינדיקטורים ייעודיים למעקב אחר

דפוסי האימוץ של הנכסים הדיגיטליים

והשירותים הדיגיטליים

אינדיקטורים ומידעאינדיקטורים ומידע



אלסטר חובב 
Hovav@mof.gov.il

אברמזון שמואל 
Shmuelab@mof.gov.il

תודה על ההקשבה

שאלות...?
קפלן מרב 

MeravKa@mof.gov.il


