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 פרטים על מגיש חוות הדעת והצהרה 1
 
 

 הקשורות שאלות של שורה בדבר המקצועית דעתי לחוות XXX  ד"עומשרד  ידי על נתבקשתי
  הקשורות כלכליות סוגיות של שורה בדבר  זה בכלל, וביטקוין הקרוי הדיגיטלי למטבע

 להתפתחותו של מטבע הביטקוין.
 

 של התפתחותם, בכלל מטבעות של ההיסטורית להתפתחותןחוות דעת זו כוללת התייחסות 
סחר בו הבינלאומי בסחר הביטקוין של הכלכלי מעמדו, פרטב ןוהביטקוי דיגיטליים מטבעות

 האם לשאלה, בפרטו  יםהכלכלי יםהיבטלועם דגש  שונים היבטיםל התייחסות וכן ח,"מטב
 .מטבע הינו הביטקוין

 
בהתאם למיטב שיקול דעתי המקצועי, חוות דעת זו תוכל לשמש זו  חוות דעתאני נותן 

והריני להצהיר שידוע לי כי לעניין הוראות החוק הפלילי, בעניין  בבית המשפטבמקום עדות 
 .בבית משפטזו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה  חוות דעתעדות שקר, דין 

 

 להלן פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי:

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים. -( בכלכלה .B.Aבוגר ) השכלה:

 ,מימון ובנקאות -התמחות תחומי ( במנהל עסקים, .M.B.Aמוסמך ) 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

נציג הממשלה  -רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר  1988 - 1986 ניסיון:

 בחברות ממשלתיות.

 מנהל מחלקה כלכלית. -בנק הדואר   1994 - 1988 

 .ועסקי יועץ כלכלי ואילך - 1994 

 

כלכליות לרבות  חוות דעתבעיסוקי הנוכחי ובעיסוקי הקודמים הכנתי מגוון  

אינטרנט של בית המשפט )ראה דוגמאות באתר המומחה ל חוות דעת

 .משרדינו(

 

 

 dahan.com-www.uri למידע מקיף אודות ניסיוני והשכלתי ניתן לעיין באתר המשרד:  

 
 
 

 , אורי דהןבכבוד רב
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 חוות הדעת תמצית 2
 

 כללי 2.1
 

הנוגעות למטבע שורה של שאלות לחוות את דעתנו לגבי  xxx עו"דשרד מ ע"ינו נתבקש
מידע הקשור וריכזנו אספנו כך לצורך . הדיגיטלי הקרוי ביטקוין בהקשרים כלכליים ואחרים

לאפיין על מנת וכל זאת  המידע שאספנו למטבע הביטקוין ממגוון מקורות, ניתחנו את
 .מבחינה כלכלית את מטבע הביטקוין

 
עשינו זאת ע"י סקירה היסטורית השוואתית בין התפתחות מטבע הביטקוין לבין התפתחות 
סוגי המטבעות השונים. בנוסף, ביצענו השוואה בין מאפיינים כלכליים ופיננסיים של מטבע 

פירוט נרחב מובא  להלן תמצית הממצאים והמסקנות,הביטקוין ושל מטבעות מסורתיים. 
 בגוף חוות הדעת בהמשך.

 

 סקירת רקע כללית 2.2
 
סקירת הרקע מגוף חוות פרק מובאים עיקרי הממצאים של  סעיף זה בתמצית חוות הדעתב

ממסחר החליפין  מושג הכסףהכסף ושל התפתחות מקיפה סקירה הדעת, אשר בו בוצעה 
 . בימינו "כסף פיאט"הקדום ועד ל

 
רת בתשלום והע סוגים רבים של אמצעיומתקיימים כי תחת המושג כסף התקיימו מצאנו 

בנוסף ראינו כי מבחינה  הוא רק אחד מהם. מקובל בימנו כאשר כסף במובנו ה ,ערך
בהקשר של  ,ובישראל ביתר שאת ,מקיף וממצה בעולם בכללחד, לא קיים מענה רגולטורית 

 מעמדם הכלכלי של מטבעות דיגיטליים ושל נגזרות המיסוי הנובעות מכך.
 

 ההיסטוריההתפתחות מושג הכסף לאורך 
 

תקיים מסחר בין אנשים באמצעים שונים. בתחילה ה המתועדת הלכל אורך ההיסטורי
מכונה כלכלת חליפין. לאחר מכן ההמסחר בצורה של מוצר תמורת מוצר, מסחר התבצע 

 התפתחו סוגים שונים של אמצעי תשלום שנועדו להחליף את כלכלת החליפין.
 

. סוג זה של תשלום "כסף הסחורה"התפתח לאחר מסחר החליפין בצורתו הבסיסית, 
שבעזרתו ניתן לבצע  ,שימשה גם כמטבעהתאפיין בכך שסחורה מסוימת )לדוגמא שעורה( 

 מסחר וגם כסחורה בפני עצמה.
 

כלשהי, תאפיין במטבעות עשויים מתכת . סוג זה של כסף ה"כסף מטבע"התפתח  לאחר מכן
 .הוא עשוי שממנהמערכה של המתכת כאשר ערכו של המטבע נובע 

 
כסף  הנהוג כיום. "כסף פיאט"ולאחר מכן  "הכסף הטריטוריאלי"מן הכסף מטבע התפתחו 

אשר השימוש בו נהוג באזורים מסוימים בלבד ואשר  ,טריטוריאלי הינו למעשה כסף מטבע
 הוא עשוי ומהערך שקובע לו מנפיק המטבע. פן משולב מערך המתכת שממנהערכו נובע באו

 
שהתפתח מהכסף הטריטוריאלי הינו כסף שערכו נובע לו רק מהאמון שנותנים  ,כסף פיאט

התפתחות הכסף בחלוקה  האנשים בגוף אשר הנפיק את המטבע. פירוט נרחב לגבי אופן
 .  חוות הדעתא בגוף לתקופות נמצ
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בנוסף לכל האמור לעיל, ישנה הגדרה כלכלית של כסף הממצה את רוב תצורותיו של הכסף 
 :1ההיסטוריה וכוללת שלושה היבטיםלאורך 

משמש כאמצעי להעברת ערך בעבור סחורה בין קונה  - משמש כאמצעי חליפין .1
 למוכר.

המטבע הוא היחידה שיחסית אליה נמדדים ערכם של  - יחידת חישוב ערךמשמש כ .2
יותר ממשהו אחר, אם הוא עולה  "שווה"משהו כלומר . טובין )סחורות ושירותים(

 .של הכסףיחידות  יותר

. וממקום למקום כסף משמש כמעביר ערך מתקופה לתקופה - משמש כאוגר ערך .3
דבר אשר מתקבל מן העובדה שהכסף עשוי מחומר שאינו מתכלה )לרוב( ושמקובל 

 באופן רחב.
 

. נציין כי (12.תרשים )לפי תקופות  מצורף להלן תרשים המסכם את תהליך התפתחות הכסף
וכי סוגים מסוימים של כסף )לדוגמא כסף רציף ומונוטוני התפתחות הכסף לא הייתה תהליך 

בהמשך ובגוף חוות הדעת  בהיסטוריה.( היו נהוגים בצורות שונות במספר הזדמנויות פיאט
 מובאים הדברים בהרחבה.

 

 תקציר תולדות הכסף: -12.תרשים 

 
 

 שוק המטבעות העולמי
 

. 2המטבעות העולמי הינו השוק שבו מבוצע מסחר במטבעות בין המדינות השונותשוק 
למעשה מדובר בסחר חליפין של  - הצדדים הם גם הקונים וגם המוכריםמסחר במט"ח שני ב
כאשר מבוצעת עסקה במט"ח  .מטבעמטבע כנגד  - ובמקרה הספציפיובין תמורת טובין, ט

 מטבעות זרים באמצעות מטבעות אחרים. ומכירה של  נייהקמתבצעת 
 

                                                           
 

1
  money : the economic definition 

definition.html-banking/economic-http://www.shmoop.com/money 
 
2
 מסחר בפורקס  

exchange.html-zone.co.il/foreign-http://www.trading 

 

כסף טריטוריאלי  
 וכסף פיאט

עד   19-המאה ה•
 ימינו

כסף  
 מטבע

עד  7 -המאה ה•
 19 -המאה ה

מסחר  
ראשוני  
וכסף  
 סחורה

תחילת ההיסטוריה •
עד  ; המתועדת
 7 -המאה ה

 לספירה

http://www.shmoop.com/money-banking/economic-definition.html
http://www.shmoop.com/money-banking/economic-definition.html
http://www.trading-zone.co.il/foreign-exchange.html
http://www.trading-zone.co.il/foreign-exchange.html
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סקה במטבעות שהיו במטבעות שקנו, ומשלמים במהלך הע שני הצדדים זוכים בסוף העסקה
למסחר . 3המסחר מתנהל בין הבנקים השונים ובין הבנקים ללקוחות באופן מקוון בידיהם.

עלויות עסקה גבוהה ו נזילות, מסחר רציף, מינוף גבוה מאפיינים בולטים: 4בשוק המט"ח 
טריליון  5 -כב מוערך היקפוהגדול ביותר בעולם,  הינו השוק הפיננסי המט"חשוק  .4נמוכות

 .5דולר
 

לוח מצורף להלן לוח המרכז את נתוני המסחר במט"ח, בשנים נבחרות לפי סוג העסקאות )
 השנים האחרונות.  15 -ב %500 -. ניתן לראות כי היקפי המסחר במט"ח גדלו בכ6(12.
 

 ביטקוין

 שנים נבחרות )מיליארדי דולרים( -: היקף המסחר במט"ח  2.1לוח 

 2016 2013 2010 2007 2004 2001 קטגוריה/שנה

 1,652 2,047 1,489 1,005 631 386 עסקת ספוט )עסקה מידית(       

 700 679 475 362 209 130 עסקת פורוורד )עסקה עתידית(

 2,460 2,294 1,802 1,746 975 663 פיננסייםהלוואות מט"ח בין מוסדות 

 254 337 207 212 119 60 אופציות ומוצרים פיננסיים אחרים

 5,067 5,357 3,973 3,324 1,934 1,239 היקף כולל

              

 
 .(2.2תרשים מצורף להלן תרשים הממחיש את הנתונים בלוח שלעיל )

 

 

                                                           
 

3
 ידע ששווה כסף -מסחר במט"ח   

https://goo.gl/nNfIJ1 
 
4
 שוק המטבע העולמי -ויקיפדיה   

https://goo.gl/G7lSPZ 
 

5
  forex market size : a trader advantage 

https://goo.gl/OKjF3p 
 

6
 לאומיים -אתר הבנק להסדרים בין   

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35 
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 (  מיליארדי דולרים) ח שנים נבחרות "היקף מסחר במט: 2.2תרשים 

עסקת ספוט  
 (עסקה מידית)

עסקת פורוורד  
עסקה )

 (עתידית

ח  "הלוואות מט
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 פיננסיים

אופציות  
ומוצרים  
פיננסיים  

 אחרים

https://goo.gl/nNfIJ1
https://goo.gl/nNfIJ1
https://goo.gl/G7lSPZ
https://goo.gl/G7lSPZ
https://goo.gl/OKjF3p
https://goo.gl/OKjF3p
https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
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המסחר במטבע חוץ לפי סוג המטבע בשנים נבחרות מצורף להלן לוח המרכז את התפלגות 
  .7(2.2 לוח)

 
כיוון שכל עסקה במט"ח מבוצעת על שני סוגי מטבע, בכל עסקה נרשמת תנועה בשני 
המטבעות ולכן כמות הכסף ש"זז" נספרת פעמיים. עקב כך, סך כל העסקאות במט"ח 

 .100% -ולא ל 200% -מסתכם ל
 

 ביטקוין

 שנים נבחרות  -: התפלגות המסחר במטבע חוץ 2.2לוח 

 2016 2013 2010 מטבע/שנה

 88% 87% 85% דולר    

 31% 33% 39% יורו

 22% 23% 19% ין

 13% 12% 13% פאונד

 47% 45% 44% אחר

 200% 200% 200% סה"כ

        

 
התרשים מצורף בעמוד  .(32.תרשים מצורף להלן תרשים הממחיש את הנתונים בלוח שלעיל )

 הבא.
 

 
 

 בארץ ובעולםת מעמדו של הביטקוין סקיר
 

ההגדרות את נאפיין בע הביטקוין בארץ ובעולם. מטמעמדו של את נסקור בחלק זה 
על  וההנחיות בתחום המיסוי הקיימות עבור ביצוע עסקאות במטבע הביטקוין רגולטוריותה

 .מנת לבחון את ההיבטים הכלכליים של השימוש במטבע הביטקוין

                                                           
 

7
 לאומיים -אתר הבנק להסדרים בין   

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35 
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כי אין בעולם הגדרה ברורה לגבי מעמדו של מטבע הביטקוין )כסף או סחורה(. בנוסף, מצאנו 

לא מובהרות באופן מלא סוגיות  ,גם במדינות שבהן קיימת הגדרה כלשהי למטבע הביטקוין
של מטבע הביטקוין בישראל כפי שהוא נובע הכלכלי בדקנו את מעמדו  המיסוי הנגזרות מכך.

  .מהחקיקה הקיימת. הצבענו על החסרים והבעיות הנובעים מההגדרות הקיימות
 

בנוגע לביטקוין היא בקביעה האם מדובר במטבע חוץ.  הכלכלית עיקר המחלוקתבישראל, 
 בחוק בנק ישראל.  לכאורה ההגדרה למטבע חוץ נמצאת

 
. החוק 8חוק המגדיר את תפקידו של בנק ישראל בכלכלה הישראלית חוק בנק ישראל הינו

בתחומי המאקרו כלכלה, בדרכים  ,המטרות העיקריות של בנק ישראלמפרט את מגדיר ו
הבחנה בין סוגי מטבעות  וכד'.אחר הפעילות הכלכלית לשיפור הכלכלה, למעקב ופיקוח 

 איננה כלולה במטרותיו העיקריות של החוק.
 

בנק ישראל "מטבע חוץ" מוגדר להיות: "שטרי כסף או מעות )מטבעות( שהם הילך  על פי חוק
 בגוף חוות הדעת הסברנו בהרחבה מדוע .9חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל"

לזמנים  מבחינה כלכלית ההגדרה הקיימת היום למטבע חוץ בחוק בנק ישראל אינה מתאימה
שבהם קיים רישום דיגיטלי לכסף פיאט המסורתי ובנוסף איננה סגורה נו יבימהמודרניים 
 .כמטבע חוץכיר בהן למעשה בעות שבנק ישראל ממכילה את כל המטאיננה במובן שהיא 

 
 .10(32.לוח ביטקוין במספר מדינות )מטבע הלהלן ריכוז סטאטוס בנוגע ל

 

 ביטקוין

 : סטאטוס מעמד הביטקוין לפי מדינה2.3לוח 

 16דצמבר  -סטאטוס עדכני  מדינה

ביטקוין הוכר כ"כסף פרטי", עם זאת נראה כי אין כוונה בגרמניה להטיל מיסים על רווחים  גרמניה  
 הנובעים מפעילות של יחיד במסחר בביטקוין

בארה"ב ישנה התייחסות רגולטורית נרחבת לביטקוין. בפסיקת בית משפט בטקסס נקבע  ארה"ב
בנוסף, נקבע כי חברות העוסקות במסחר בביטקוין יוגדרו כ"עסק  כי ביטקוין הוא כסף.
 לשירותים פיננסיים"

 הדבר אסור  -אנשים פרטיים יכולים לסחור בביטקוין ואילו למוסדות פיננסיים  סין

האיחוד האירופי לא העביר חקיקה הנוגעת למעמדו של הביטקוין כמטבע. יחד עם זאת,  האיחוד האירופי
בית המשפט האירופי לצדק פסק כי מסחר המרת מטבעות לביטקוין ולהפך פטורה ממע"מ 

 בעות המסורתייםכפי שנהוג במט

 יפן מכירה באופן רשמי במטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום יפן

". בדצמבר not illegal -לא חוקי  רוסיה הכריזה כי הביטקוין "איננו  2016החל מנובמבר  רוסיה
 הכירה ממשלת רוסיה באופן רשמי בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים כמטבע חוץ. 2016

    

 

                                                           
 

8
 מטרות בנק ישראל, מתוך אתר בנק ישראל  

/www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/Law.aspxhttp:/ 

 
9
 1סעיף   - 2010חוק בנק ישראל, התש"ע   

https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf 

 
 Wikipedia - legality of bitcoin by country

10
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country#cite_note-22 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/Law.aspx
http://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/Law.aspx
https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf
https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country#cite_note-22
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קיבל התייחסות רגולטורית במספר רב של מדינות, אך לא ניתן לראות כי מטבע הביטקוין 
מההגדרות שהגדירו קיימת עדיין התייחסות שלמה ומקיפה לגבי סוגיות המיסוי הנגזרות 

 במדינות השונות.

 והמטבעות הדיגיטליים סקירת התפתחות הביטקוין 2.3
 
הרקע להיווצרות מגוף חוות הדעת המאפיינת את סקירת פרק סעיף זה מוצגת תמצית הב

את הסיבות והמניעים שהביאו נסקור המטבעות הדיגיטליים בכלל ומטבע הביטקוין בפרט. 
הנפקה הראשוני של המטבע ולאחר מכן את תהליך הפצתו הליצירת המטבע, את תהליך 

 בעולם.
 

 מטבעות דיגיטליים -רקע כללי 
 

של ערך )רישום כערך מספרי במערך מחשוב כלשהוא( מטבע דיגיטלי הוא ייצוג דיגיטלי 
עי צשיכול להיסחר בצורה דיגיטלית ומשמש כצובר ערך, כיחידת מדידה למוצרים וכן כאמ

(. מטבעות דיגיטליים legal tenderאיננו מהווה הילך חוקי ) הפורמאליתך ברמה א ,למסחר
לכסף וכן יכולים להיות ברי המרה  11יכולים להיות מונפקים בצורה ריכוזית או מבוזרת

  .12או שאינם ברי המרה לכסף מסורתימסורתי 
 

בתוך קבוצת המטבעות הדיגיטליים ברי ההמרה ישנה תת קבוצה של מטבעות 
על ידי מטרתו הגנה טבעות מבוזרים, מבוססי חישוב שקריפטוגרפיים. מטבעות אלו הם מ

, כלומר בעל היקפי המסחר המטבע הבולט ביותר בתחום זה הצפנה כלשהי )קריפטוגרפיה(.
מסך היקף השווי של  %87 -)מטבע הביטקוין תופס כ הביטקוין מטבע הינו ביותר ,הגדולים

 (.201713המטבעות הדיגיטליים נכון לחודש מרץ 
 

מצורף תרשים הממחיש את החלוקה של סוגי המטבעות השונים על פי המאפיינים שפורטו 
 (2.4תרשים לעיל )

 

 
 

 התפתחות היסטורית של מטבע הביטקוין
 

של מטבעות דיגיטליים קריפטוגרפים מטבע הביטקוין הוא מטבע השייך למשפחה 
(Cryptocurrency). הופיעה לראשונה במאמר של ווי דאי  ,הרעיון ליצירת מטבעות מסוג זה

                                                           
 

11
 .4ריכוזי נמצא בגוף חוות הדעת בפרק פירוט והבהרה רחבים לגבי המושגים מבוזר ו 

 

    position paper on virtual 
12

  
https://goo.gl/0UXKHh 

 
13

 . 4מקורות המידע לנתון זה וכן הרחבה בנושא נמצאת בגוף חוות הדעת בפרק   

 מטבעות

הנפקה ריכוזית  
 ברי המרה

 יורו

 דולר

 כסף פיאט כלשהו

הנפקה  
 מבוזרת

ברי המרה 
 קריפטוגרפיים

 ביטקוין

 ישראקוין

אינם ברי המרה ואינם  
 קריפטוגרפיים

 זהב וורלד אוף ורקרפט

 כסף פייסבוק

https://goo.gl/0UXKHh
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(Wei Dai משנת )קריפטוגרפיה )הצפנה את העיקרון הבסיסי לפיו ובו הציע הכותב  1998
. ואת מקור הסמכות ליצירת הכסף מסוימת( תחליף את תהליך יצירת הכסף המקובל כיום

 רעיונות אלו היוו בסיס ליצירת הביטקוין.
 

תחת השם הבדוי "סאטושי  ,או קבוצת אנשים ,מאמר ע"י אדםפורסם  2009בשנת 
הכותבים הן את המוטיבציה ליצירת סיפקו במאמר זה , 14(Satoshi Nakamotoנאקאמוטו" )

המטבע והן את הפירוט הטכני של התנאים הדרושים על מנת שמטבע כזה יוכל להתקיים. 
 מאמר זה היווה פיתוח ושיכלול הרעיונות הבסיסיים של וואי דאי, שהוצגו שנה קודם.

 

לדברי כותבי המאמר, המוטיבציה ליצירת המטבע נבעה מחוסר יעילות במערכת המסחר 
שהמסחר מבוסס על אמון בצד , הנובע בעיקר מכך באינטרנט כפי שהיא מתבצעת כיום

 .(בגוף חוות הדעת אמון בצד השלישי,משמעויות של היבט ההפירוט שלישי )
  

, הציעו כותבי המאמר מערכת תשלומים אלקטרונית המבוססת על על מנת לפתור בעיות אלו
כל שני צדדים החפצים בדבר, לבצע פעולה הוכחה קריפטוגרפית במקום אמון, המאפשרת ל

 ה שמייצרת את מטבע הביטקוין נוצר(. הקוד הראשוני לתוכנpeer-to-peerזה מול זה )
 .ובהמשך עבר שדרוגים והתאמות, סמוך לפרסום המאמר 2009בשנת 

 
 אפיון מהות הביטקוין וסקירת התפתחות המסחר בו

 
כורי . "כרייה"ר הביטקוין בתהליך שנקרא וצייקוד לתוכנה היה מוכן לפעולה, החל לאחר שה

הביטקוין אחראים על שני מערכים מרכזיים במטבע הביטקוין. הראשון הוא אישור עסקאות 
בתמורה לאישור העסקה  במקביל.והשני הוא כריית מטבעות. שני תהליכים אלו מתרחשים 

 . )הרחבה בגוף חוות הדעת( מקבל הכורה מטבעות חדשים

, נוצרה קהילה בינלאומית של עסקים ואנשים פרטיים, העושה 2009 -החל מ במהלך השנים,
אנו עדים לעלייה עקבית בהיקף החברות והעסקים שימוש בביטקוין. במהלך תקופה זו 

גופים  2013 -2011בשנים המוכנים לקבל תשלום בביטקוין ובמספר המשתמשים במטבע. 
היקפי המסחר במטבע וכן  .ע ביטקויןרבים אישרו קבלת תרומות ותשלומים שונים במטב

  .עם הזמן הלכו וגדלו ,שווי המטבע
 

התפרסמה בארה"ב ההתייחסות הרגולטורית הראשונה לביטקוין כאשר הרשות  2013בשנת 
 ,( הכריזה כי מי שעוסק בכריית ביטקויןFinCENלאכיפה של פשעים פיננסיים באינטרנט )

ובכך הכירה למעשה  (Money Service Businessהוא עסק בתחום שירותי  הכספים )
 .בתהליך זה כיצירת כסף )כשם שבנק מרכזי מנפיק כסף(

 

. "כסף של צורה או מטבע" הוא ביטקוין כי קבע שופט פדרלי בטקסס ארה"ב 2013 באוגוסט
 יחידת" תחת הקטגוריה של  הביטקוין סיווג את גרמניה של האוצר משרדבאותה שנה, 

מטבעות ביטקוין  לקבל מיקרוסופטחברת  החלה 2014 בדצמברכלומר מכשיר פיננסי. " מידה
הודיעה ממשלת יפן כי הביטקוין  2016בשנת  מוצרי החברה.של שונות ת וכתשלום לרכיש

 .15כסף, כפי שפורט לעילכלומר  ,מקובל כאמצעי תשלום
 

. בישראל 17יעדים 9,000 -כבתי עסק ב 100,00016 -נכון להיום מקבלים תשלום בביטקוין כ
ת החופשיים, בתי עסק מתחומי המזון, המקצועו 200 -לבדה ניתן לשלם בביטקוין בכ

 . 18האבטחה באינטרנט ועודהאופטיקה, האינטרנט, 

                                                           
 

מערכת שיתופית לכסף אלקטרוני -ביטקוין  
14

  
http://www.cryptobit.co.il/wp-content/uploads/2014/06/bitcoin-hebrew.pdf 

 
15

 ההיסטוריה של הביטקוין -ויקיפדיה   

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin 

 
16

  21ct century taxation 
matters.html-tax-recent-currency-http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual 

http://www.cryptobit.co.il/wp-content/uploads/2014/06/bitcoin-hebrew.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual-currency-recent-tax-matters.html
http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual-currency-recent-tax-matters.html
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בהולנד  מספר האתרים שבהם ניתן לבצע רכישות בביטקויןתרשים המתאר את  להלן

יש סימון על המפה, יש לפחות עסק אחד שניתן לבצע בו תשלום  בכל מקום שבו .ובגרמניה
 באמצעות ביטקוין.

 
 הסימון גדול יותר וכהה יותר ישנם יותר עסקים המקבלים ביטקוין בתא השטחככל ש

, בצד ימין למעלה מופיע מספר היעדים )ערים( בכל העולם שניתן לשלם בהם הרלוונטי
 .(2.5שים תרבאמצעות ביטקוין לפחות בעסק אחד )

 

 
 

לסיכום, מטבע הביטקוין הוא כיום בעל תפוצה רחבה, ובעל גידול מרשים בקצב התפוצה. 
בנוסף, מטבע הביטקוין מקובל כאמצעי תשלום הן בבתי עסק וחברות רבות והן אצל 

 . )הרחבה בגוף חוות הדעת( משתמשי קצה רבים

 מעמדו הכלכלי של הביטקוין 2.4
 

של  כלית והפיננסיתאת מנגנוני המסחר בביטקוין ואת התנהגותו הכל נסקורבפרק זה 
על מנת לנסות ולאתר הבדלים משמעותיים בין המסחר בביטקוין לבין המסחר  הביטקוין

 במטבעות אחרים.
 

 אפיון מנגנוני המסחר בביטקוין
 

הממירות ביטקוין למטבעות המרכזיים  זירות מסחר רבותברחבי העולם קיימות כיום 
  .ומאפשרות מסחר במטבע הביטקוין ין, האירו וכדומהיכדוגמת הדולר, ה

  
תהליך המסחר בביטקוין, עבור המשתמש, זהה למסחר רגיל בבורסות המסורתיות. 
 המחירים ידועים לכולם וכל קונה או מוכר מציע מחיר וכמות שבהן הוא מעוניין לבצע

                                                                                                                                                                           
 

17
  spend bitcoins 

http://spendbitcoins.com/places/serving/All 

 
18

  bitcoin wiki- רשימת העסקים שמקבלים ביטקוין בישראל 

https://goo.gl/hEDVgx 
 
 

http://spendbitcoins.com/places/serving/All
http://spendbitcoins.com/places/serving/All
https://goo.gl/hEDVgx
https://goo.gl/hEDVgx
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היחיד הוא בכך שאת אישור העסקה מבצעים הכורים ולא גופים פיננסיים כפי  עסקה. ההבדל
 .19בבורסות המסורתיות מתקייםש
 
בין ביטקוין לבין מטבע מסורתי הוא אופן האחסון של המטבע. נוסף משמעותי בדל ה

לביטקוין אין בנק או כל גוף אחר המחזיק את המטבעות. כל אדם מחזיק את המטבעות 
ק דיגיטלי שהוא אפליקציה/תוכנה הנמצאת אצלו במחשב, בטלפון הנייד שברשותו בארנ

בכונן קשיח, בדיסק און קי )התקן אחסון נייד הניתן לניתוק מהמחשב ולכן גם מרשת 
 האינטרנט( או באמצעים נוספים.

 
לכל סוחר יש צמד מפתחות דיגיטליים, אחד פרטי ואחד ציבורי שמשמשים אותו למסחר 

רנק ניתן להוריד מהרשת ולאחסן על כונן נייד מכל סוג וכך למעשה המטבע בביטקוין. את הא
 .20משמש מעין מזומן שניתן לאחסן "מתחת לבלטות"

 
 ביצועי הביטקוין

 
שנים. במהלך תקופה זו עלה ערכו מסנטים  8 -כ מזה מטבע הביטקוין, קיים בשוק הפיננסי

במיוחד סביב אירועים במסחר דולר כיום. שער הביטקוין תנודתי,  1,200 -בודדים לכ
 הקשורים למטבע הביטקוין עצמו, בדומה למכשירים פיננסיים אחרים.

 
נע  (12נובמבר  - 11החודשים הראשונים למסחר המשמעותי בביטקוין )ספטמבר  13במהלך 

נסק ערכו של הביטקוין  2013ועד סוף שנת  2012. מסוף שנת ליחידה דולר 15ערכו סביב 
 דולר ליחידה. 95 -דולר ליחידה ולאחר מכן ירד והתייצב על ערך של כ 125 -לערך של כ

 
אנו עדים לתקופה התנודתית ביותר בערכיו של  15ספטמבר ועד ל 13החל מאוגוסט 

דולר ליחידה ולאחר מכן חוזר  1100 -הביטקוין כאשר הוא עולה בפרק זמן זה לערך של כ
חווה  17ועד לחודש מרץ  15ספטמבר  החל מחודש דולר ליחידה. 230 -חזרה לערך של כ

דולר ליחידה, נכון  1230 -הביטקוין מגמת עלייה רציפה יחסית בערכו והוא ניצב על ערך של כ
 .6.3.17לתאריך 

 
 להלן תרשים המרכז את ערכי ביטקוין לדולר בחלוקה לשבועות לכל אורך התקופה הנסקרת

 התרשים מצורף בעמוד הבא. .(2.6תרשים )

                                                           
 

19
  cryptobit  

0https://goo.gl/xJkAY 
 

20
  99bitcoins - what is a bitcoin - video lesson 

https://goo.gl/mL2Qlm 

https://goo.gl/xJkAY0
https://goo.gl/xJkAY0
https://goo.gl/mL2Qlm
https://goo.gl/mL2Qlm
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התנודתיות הרבה בתחילת דרכו של מטבע הביטקוין וכן עליות הערך שהוא חווה כיום 
 בגוף חוות הדעת. מוסברות ומוצגות בפירוט

 
 השוואת הביטקוין למטבעות אחרים 

  
 הין היפניאל מול הדולר: הלירה הטורקית  יםמטבעות נוספ שלושהאת שערם של  סקרנו
ל המטבעות הנ"ל והשווינו אותה לתנודתיות ש התנודתיותאת בחנו . לאחר מכן והאירו

 .מטבע הביטקויןבשערו של 
 

בעבור כל מטבע שבחרנו להציג, סקרנו תקופות שונות וזאת על מנת להדגיש מגמה מסוימת 
בערכי המסחר במטבע או על מנת להראות שונות בערכי המטבע. לכל מטבע התנהגות שונה 

ות זמן אחרות היו משנות את הנתונים אך ככל בתקופות זמן שונות וכמובן שבחירת תקופ
 הנראה לא את המסקנות הנובעות מהם. 

 
ראינו כי גם המטבעות המסורתיים סובלים מתנודתיות רבה ולכן הסקנו כי לא ניתן לקבוע 

ל סיווגו הכלכלי ככסף או שהתנהגות ערכו של הביטקוין יחסית לדולר יכולה להצביע ע
  וות הדעת.כסחורה, הכל כמפורט בגוף ח

 היבטים שונים ביחס למעמדו של הביטקוין כמטבע 2.5
 
חוות הדעת על מנת לבחון לאורך הסקירות והניתוחים שביצענו מכלול את  זה נרכזסעיף ב

 האם הביטקוין הוא מטבע או סחורה.ולקבוע 
 

שבכל אחת מצאנו ת. ות והכלכליוהחברתי ,רגולטוריותה ותאת הסוגי נסקורלצורך כך 
או שלא ניתן לקבוע מה מעמדו של  הביטקוין או מתקיים אחד מהשניים: אלו מאמות מידה 

ביצוע ההשוואה סיכמנו את כלל מאפייני הביטקוין כפי שעולים  לאחר שהוא מתפקד ככסף. 
ולא סחורה במכלול ההיבטים הביטקוין הוא כסף הצבענו על כך שזו ו חוות דעתמ

 .הרלוונטיים
 

 רגולטורייםהיבטים 
 

ההגדרה בארץ לא מכסה ומבארת את כלל הסוגיות העולות בהקשר של  כפי שנסקר לעיל
רישום דיגיטלי של כסף בכלל ושל מטבעות דיגיטליים בפרט. ההגדרה בארץ למטבע חוץ 

1

10

100

1,000

10,000

12/9/11 12/9/12 12/9/13 12/9/14 12/9/15 12/9/16 

  -2011שער המרה ביטקוין דולר : 2.6תרשים 
 סקלה לוגריתמית, 2017
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מופיעה לכאורה בחוק בנק ישראל. כפי שהוסבר בתמצית שלעיל ובהרחבה בגוף חוות הדעת, 
מתאימה למטבעות בעת המודרנית בכלל ולמטבעות דיגיטליים ולרישום הגדרה זו אינה 

 דיגיטלי של כסף בפרט.
 

בנוסף, גם בתחום המטבעות המסורתיים שאינו מתייחס לרישום דיגיטלי ישנם מצבים 
שבהם ישנו מטבע שעומד בכל הגדרות בנק ישראל אך הוא איננו מטבע חוץ ולחילופין ישנם 

שאיננו עומד בהגדרות בנק ישראל, הכל כמפורט וכמוסבר בגוף ל בפועמקרים של מטבע חוץ 
 חוות הדעת. 

 
להלן לוח המרכז מספר מדינות בעלות הילך כדי להדגיש את הבעייתיות בחוק זה, מצורף 

וחוסר  חוקי ייחודי לאותה המדינה ופירוט קצר בנושא, הלוח מדגיש את חוסר העקביות
ופיע הלוח מ .(4.2לוח ופיעה בחוק בנק ישראל )י שהיא מהשלמות בהגדרת מטבע חוץ כפ

 בעמוד הבא.
 

סוגיה נוספת הנדונה בהקשר זה היא סוגיית הרלוונטיות של חוק בנק ישראל לעניין הגדרת 
מטבע חוץ בהקשר של מיסוי. כפי שהוסבר לעיל, חוק בנק ישראל מגדיר את תפקידיו 

תמיכה בהתפתחות המשק, סיוע ומטרותיו של בנק ישראל בשמירה על יציבות המחירים, 
בהוצאה לפועל של תכניות ממשלה מסוימות וכיוצא באלה ולכן איננו מתאים להוות מקור 

 עבור רגולציה בתחום המיסוי.
 

 ביטקוין

2017 -1980: סוגים ייחודיים של "הילך חוקי" בעולם, 2.4לוח 
21

 

 שנים סוגי הילך חוקי מדינה

שני סוגים של מטבעות שנחשבים הילך באוסטרליה נהוגים  אוסטרליה   
חוקי. הראשון הוא השטרות והמעות האוסטרלים הסטנדרטיים 

(AUD ואילו השני הוא מטבעות זהב וכסף שמוטבעות )
 במטבעת פרת'. 

גם כיום זהו המצב 
 באוסטרליה

( להיות ההילך החוקי CADבקנדה מוגדר הדולר הקנדי ) קנדה
לסרב לקבל שטרות במדינה אך לצדדים בעסקה מותר 

המונפקים ע"י הבנק המרכזי לטובת תשלום חוב )הכוונה 
שסוחרים יכולים לסרב לקבל שטרות בערכים גבוהים(. בכך 
שונה ההגדרה עצמה של הילך חוקי בקנדה משאר מדינות 

 העולם

גם כיום זהו המצב 
 בקנדה

בבריטניה נהוגות מפעם לפעם הנפקות של מטבעות לציון  בריטניה
(. למטבעות commemorative coinsים בהיסטוריה )אירוע

ואילך ערך נקוב, הן נחשבות הילך חוקי  1990אלו, החל משנת 
בבריטניה ויחד עם זאת אין חובה על מוסדות פיננסיים לקבלם 

ולעיתים ערכם שווה יותר או פחות מזה הנקוב על המטבע. 
מטבעות אלו, על אף שהן הילך חוקי בבריטניה חסרות ערך 

 פורמלי מחוץ למדינה עצמה

גם כיום זהו המצב 
 בבריטניה

      

 
 היבטים חברתיים

 
. תשלומים ותרומות במטבע , כאמורבעולםהשימוש במטבע הביטקוין הולך ונעשה נפוץ 

ערים ומדינות שונות.  9000 -עסקים מסביב לעולם בכ 100,000 -הביטקוין מקובלים כיום בכ
ניתן למנות עסקים קטנים, אתרי אינטרנט, חברות ענק,  בין המקבלים תשלום בביטקוין

 ארגונים חברתיים, עמותות ללא כוונות רווח ועוד.
 

                                                           
 

21
 בחוות דעת זו 6הטבלה המלאה ומקורות המידע לטבלה מצורפים בפרק   
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(. OpenBazaar)תח לאחרונה שוק ייעודי ווירטואלי לביטקוין זירות מסחר רבות ואף נפ
את תפוצתו של המטבע המקדמים  -למטבע הביטקוין עשרות אתרים, פורומים וקהילות 

 .למשתמשי הקצהאפשרויות לשימוש בביטקוין ן ומגו יםהרחב ומייצר בקרב הקהל
 

מספיקה על מנת להכריע כי לכל  )שאנשים רבים מתייחסים לביטקוין ככסף( לבדה עובדה זו
תהווה פתח  ככסף. הגדרתו של הביטקוין כסחורה ולא כסףצורך מעשי הביטקוין משמש כ

סים על הכנסה, לא משלמים מע"מ על להתפתחותה של כלכלה שחורה שבה לא משלמים מי
 . , הכל כמפורט בגוף חוות הדעתמכירת סחורות ועוד

 
 היבטים כלכליים

 
בשלושה תנאים ליו לעמוד על מנת שאובייקט כלשהו ייחשב לכסף מבחינה כלכלית ע

מפורט בהרחבה כ . חליפין כאמצעי משמש, ערך חישוב כיחידת משמש, ערך אוגר מצטברים:
אלו. הוא משמש כאמצעי לאגירת ההגדרות המטבע הביטקוין עומד בכל  ,הדעתבגוף חוות 

ערך ולראייה ערכו נשמר מיום ליום וזאת בניגוד למגוון סחורות מתכלות כגון מזון, מכשירי 
 חשמל שונים, ציוד משרדי ועוד.

 
 מטבע הביטקוין משמש כאמצעי חליפין ולראייה ניתן לשלם בו במגוון בתי עסק בכל רחבי

מטבע הביטקוין משמש כיחידת חישוב ערך וזאת גם כיוון שניתן לשלם בעזרתו על  העולם.
מגוון מוצרים וכך להשוות בין ערכם של מוצרים שונים וכן מכיוון שניתן להמיר אותו למגוון 

מטבע הביטקוין עומד בכל ההגדרות הכלכליות של כסף ולכן  של מטבעות אחרים מסורתיים.
 כלכלית. נחשב כסף מבחינה

 
 ביטקוין ככסף מבחינת מאפייני מסחר

 
דרך נוספת לבדוק האם הביטקוין הוא כסף במובנו המודרני היא לבדוק האם הוא נסחר 
באותם כלים ולפי אותן שיטות כפי שמקובל בשוק המסחר במט"ח. לצורך כך הגדרנו ארבעה 

למסחר במט"ח משותפים )אמות מידה( שכאשר הם מתקיימים יחדיו, הם קריטריונים 
ושונים ממסחר רגיל במניות או מכשירים פיננסיים אחרים: מינוף גבוה, נזילות, רציפות 

 המסחר ועלויות עסקה נמוכות.
 

ונזילות באופן חלקי ואת התנאים של מינוף את התנאים של ראינו כי הביטקוין מקיים 
 ורתיים.עולה אף על המטבעות המסהבאופן נמוכות רציפות מסחר ועלויות עסקה 

  
מצורף לוח המרכז את מאפייני הכסף מבחינה כלכלית. הלוח מחולק לתנאים מחייבים 

  (5.2לוח ותנאים תומכים )
 

 ביטקוין

 : השוואה על פי הגדרת הכסף בין מטבעות שונים בעולם2.5לוח 

 ביטקוין אירו יואן דולר קטגוריה /שם המטבע

 תנאים הכרחיים -מאפיינים כלכליים     
 V V V V משמש כאמצעי חליפין    

 V V V V משמש כיחידת חישוב ערך
 V V V V משמש כאוגר ערך

 תנאים תומכים -מאפייני מסחר     
 V V V מאפשר מינוף גבוה    

 V V V V רציפות המסחר 

 V V V נזילות
 V V V V עלויות עסקה נמוכות 
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 סיכום 

 
חוות במטבע הביטקוין הינו התפתחות טבעית של הרישום הדיגיטלי של הכסף. כפי שסקרנו 

מטבע הביטקוין מהווה שכלול של השוק הקיים מבחינה כלכלית בכך שהוא בהרחבה, דעת זו 
נחשבות רצויות המסיר את המחסום של עלויות עסקה. לשוק משוכלל יתרונות של יעילות 

 .גדרת שוק משוכלל בגוף חוות הדעת()הפניה לה במערכת הכלכלית
 

מטבע הביטקוין נפוץ בקרב אנשים מכל העולם ומשמש הן כאמצעי למסחר, הן כמקור 
הכנסה והן כאמצעי למסחר במט"ח. מטבע הביטקוין יכול להביא לחסכון בתחומי חיים 

, שירותי מסחר בינלאומיותרבים וביניהם שירותי המערכת הבנקאית, העברות כספים 
 רסות בחו"ל ועוד.בבו
 

פקטו" שמתבצע בעזרתו מסחר בסחורות שונות הופכת את הגדרתו -עובדת היותו מטבע "דה
כסחורה ללא נכונה מבחינה לוגית ובנוסף בעלת השלכות מעשיות בלתי רצויות, הכל כפי 

 .בגוף חוות הדעתמפורט ו שפורט לעיל
 

והחברתיים על מנת שיוכל  המסחרייםמטבע הביטקוין מקיים את כלל התנאים הכלכליים, 
 להיחשב ככסף. 
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 סקירת רקע כללית  3
 

סקירה של התפתחות הכסף ומושג הכסף לאורך ההיסטוריה האנושית ולאחר  נרכזבפרק זה 
את שוק מטבעות החוץ כיום וכן את המצב החוקי בארץ ובעולם בנוגע למסחר נסקור מכן 

 במטבע חוץ בכלל ולמסחר בביטקוין בפרט.
 

 שנוכל מנת על השונים היבטיו על הכסף מושג לגבי תיללכ תמונה לייצרהיא  הסקירה מטרת
   .או סחורה( כסףלטובת קביעת מעמדו הכלכלי של הביטקוין )חוות הדעת בה בהמשך  להיעזר

 19 -עד המאה ה ההיסטוריה של הכסף 3.1
 

 מסחר ראשוני וכסף סחורה
 

ומעלה. כפי שהתפתחה מזה אלפי שנים תופעת המסחר שזורה בהתפתחות האנושית וקיימת 
. ראשית המסחר האבולוציה האנושית, כך גם התפתחו והשתכללו צורות ושיטות המסחר

הייתה בכלכלת חליפין שבה הוחלפו מוצרים זה תמורת זה באופן ישיר, חלב תמורת חיטה, 
 זהב תמורת פרות וכך הלאה.

 
חפץ בעל ערך, ששימש כמוצר בפני עצמו, אך גם ב האבולוציוני / חברתי הבא היה יצירת להש
היא, ככל הנראה,  (כסףמסחר באמצעות אלמנט מתווך )הדוגמא הראשונה ל"כסף".  -כ

כמות מדודה של שעורה שהיוותה מעין מטבע בשומר שבמסופוטמיה. לא  -"שקל שעורה"
אלא בכמות מסוימת של שעורה ששימשה כמעין מטבע היום, נתפס מדובר במטבע כפי שהוא 

 במסחר בין בני האדם.חברתית כלכלית התפתחות זו יצרה התייעלות  .22לטובת מסחר
 

באמור לעיל, נדגיש את המילה "התייעלות" הנשזרת כחוט השני, לאורך ההיסטוריה 
 האנושית, יחד התפתחות הכסף.

 
באופן כללי ים, שהיו "שקלי כסף". משקל מסולשימוש בנתיכי כסף בעלי לאחר מכן עברו 

מתכות שונות )זהב, כסף(, והשימוש בו היה נפוץ גם כ, הסוג הזה של כסף נקרא כסף סחורה
 מוצרים שונים )סיגריות בבתי הכלא( ועוד. וגם כ

 
 כסף מטבע

 
מטבעות הראשונים הכילו שני ה .23לפני הספירה 7 -המטבעות הראשונים הופיעו במאה ה

  :בעותמידע חשובים שקיימים עד היום במט פריטי
 
 , במטבע שיש הכסף כמות מה או, בעהמט משקל מה הוא האחד .1

 אמינותל אחראי מי כלומר, המטבע הנפקתל האחראי מי הוא ,יותר והמשמעותי, השני .2
 .הכסף

 
 הדינר הרומאי .אסיה ואפריקה, ת אירופהויבשהכסף המטבעות החל להתפשט ברחבי 

ככל הנראה עקב כוחה , גם מחוץ לגבולות האימפריה הרומית הפך למטבע מבוקש  לדוגמא,
 . הרב של האימפריה והאמון שנתנו הסוחרים במטבעותיה

 

                                                           
 

22
 ויקי-אקו -כסףתולדות ה 

https://goo.gl/3oXmoR 
 

 
23

 ויקיפדיה -תולדות הכסף

https://goo.gl/vJ7qkD 

https://goo.gl/3oXmoR
https://goo.gl/3oXmoR
https://goo.gl/vJ7qkD
https://goo.gl/vJ7qkD
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נעשה נפוץ עם התרחבות ( Bills of Exchangeר )שטרות מסח או בשטרות חליפיןהשימוש 
באיטליה בסחורות בד,  שגשגהמסחר באירופה לקראת סוף ימי הביניים. מסחר סיטונאי 

 התלויהייתה מסחר ההתרחבות המהירה של ה כותנה, יין, טין וסחורות נוספות.
נו על ידי הקונה באמצעות שטר חליפין שמבטיח . מוצרים נקסוחריםשסופק ל אשראיב

 שהקונה ישלם עד תאריך מסוים בעתיד. 
 

השטר היה אדם בעל שם טוב, או שעל השטר היה חתום בעל אשראי שיכול   בהינתן שבעל
חת, לערוב לדבר, המוכר יכול היה להביא את השטר לבנקאי, שהיה פודה לו אותו בערך מופ

)בדומה להלוואה כנגד שיק ,ניכיון שיקים, שמקובלת  רהשטאך לפני התאריך שרשום על 
 .היום בבנקים(

 
יתה לאפשר מסחר בטוח. באותם ימים, מסע עם יהמטרה העיקרית של שטרות המסחר ה

כסף מטבעות היה דבר מסוכן. שטרות המסחר אפשרו לבצע הפקדה אצל בנקאי בבנק אחד 
 .סף בעיר אחרתולאחר מכן שטר המסחר היה יכול לשמש כדי לקבל כ

 
תרבויות רבות לשם ייצור מערכות מטבע לאומיות, בהן השליט מגן על  ושזהב וכסף שימ

היה קל  -היו יתרונות על פני אמצעים אחריםכסף לערכם של מטבעות ומונע זיופים. לזהב ו
מי שרצה היה קשה לזייפם. ליצור יחידות סטנדרטיות שלהם )מטבעות(, הם היו נדירים ולכן 

ולכן הרווח הגלום  מה(גלדו נחושתל לזייף כסף היה צריך לקנות תחילה מתכת יקרה )בניגוד
 .בזיוף היה נמוך

 19 -ההיסטוריה של הכסף החל מהמאה ה 3.2
 

 כסף טריטוריאלי
 

כת מהמתמשילוב בין שני גורמים. ( 19 -עד המאה השל המטבע נבע )כפי שנסקר לעיל, שוויו 
 .ואמינותו של הגוף שהטביע את המטבעות עשוי שממנה היה

 
השלב הבא בהתפתחות המטבעות הייתה יצירת אזורי שימוש מרכזיים לכל מטבע ברמת 

טבע. המדינות וכן יצירת סטנדרט אחיד של ערך המטבע שאינו תלוי בחומר שממנו עשוי המ
 צורת מטבעות זו זכתה לשם מטבע אמון או מטבע טריטוריאלי.

 
בריטניה הייתה הראשונה לייצר מבנה מוניטארי של מטבע אמון בקנה מידה גדול )מטבע 

(. בריטניה הנפיקה מטבעות כסף gold standardטריטוריאלי( בעזרת אימוץ "תקן זהב" )
 כו נשאר קבוע ביחס לזהב. לשימוש בכל הממלכה, ושלטה בהיצע המטבע כך שער

 
התאפיינו בהנפקה ע"י גורם במדינות נוספות אשר  מטבעות טריטוריאליים והופיע לאחר מכן

ת וברגולציה על שוק הכסף במדינה. מרכזי במדינה, בסטנדרטיזציה של המטבעות והשטרו
רוכזו בהוצאה מהמחזור  של המדינות עיקר המאמציםלאחר הטבעת המטבעות החדשים, 

 .   עצמה של כל סוגי הכסף שאיננם מונפקים ע"י המדינה
 

לקח מספר עשורים במדינות  )מעבר משימוש בכסף מטבע למטבע טריטוריאלי( תהליך זה
שונות ובתחילת המאה העשרים נראו מטבעות טריטוריאליים במספר מדינות במערב 

 .24אירופה, ביפן ובארה"ב
 

(, כסף מנייר, ראשית בנורבגיה ובדנמרק. במדינות אלו notesלהיווצר שטרות )החלו במקביל 
כסף מנייר. כסף זה היה למעשה התחייבות של לטובת הנפקת ניתן מונופול לבנק מסוים 

                                                           
 

24
  "the making of national money", Eric Helleiner, pages 31-33  

https://goo.gl/FwLGpy 
 

https://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99&action=edit&redlink=1
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%AA
https://goo.gl/FwLGpy
https://goo.gl/FwLGpy
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אותו בנק להעניק שווה ערך של הסכום הרשום בשטר במטבעות כאלה ואחרים למי שאוחז 
 .באשר הם בשטר בכל סניפי הבנק

 
במהירות גדולה יותר, כאשר כבר בתחילת המאה וב וביפן דומה התרחש בארה" תהליך

. שנזכרו לעיל היחידים שבשימוש בשתי המדינות העשרים שטרות של הבנק המרכזי היו
 תהליך דומה התרחש בשוויץ, ספרד, צרפת אנגליה ועוד.

 
כסף במובנו  אותם שטרות חוב, כאשר הונפקו ע"י הבנק המרכזי של המדינה, הפכו להיות

 בעבור מטבעות. יותר המודרני )שומר ערך, יחידת מידה ואמצעי חליפין( ולא הוחלפו 
 

של המאה העשרים מטבעות ושטרות טריטוריאליים  30 -למעשה, עד לאמצע שנות ה
השתלטו על כלל הפעילות המוניטארית של מדינות העולם. המעבר למערכת כלכלית 

ות התפתחות טכנולוגית מתאימה, שאפשרה ייצור של טריטוריאלית התאפשר בעיקר בזכ
 . 25מטבעות ושטרות בקנה מידה רחב ובאמינות גבוהה

 
 כסף פיאט

 
הכסף הטריטוריאלי, שהיה מוצמד במובן מסוים לערכו של הזהב, המשיך להתקיים עד סוף 

 מלחמת העולם השנייה.
 

, נפגשו חלק נרחב ממדינות העולם למפגש פסגה בארצות הברית וחתמו על 1944בשנת 
ות כי דולרים של ארצות החליטו המעצמות המערבי. בהסכם זה  "וודס-ברטון"הסכמי 

  .במובן זה שערכם של המטבעות יוצמד לערכו של הדולר חלופה לזהב ווהברית יה
 

במידת ו, מדינות יוכלו לאגור ערך על ידי שמירת דולרים במקום שמירת זהב בכספותכלומר, 
כל מטבעות העולם במקביל, . בתמורה לדולרים שברשותה לקבל מארצות הברית זהבהצורך 

 רי ההמרה מול הדולר נותרו קבועים. הוצמדו לשער הדולר ושע
 

גיבוי של זהב, כדי לממן את דולרים ללא החלה ארה"ב להדפיס יאטנם מלחמת ו במהלך
מגבה יותר את איננה כי היא  1971 בשנת בעקבות כך, הכריזה ארה"בהמלחמה. הוצאות 

יטול של מערכת הצמדת השערים שהייתה נהוגה אז הכרזה זו גררה בכסף הנייר שלה בזהב. 
 , שנמשך עד ימינו. "כסף פיאט"בעולם ופתחה את עידן ה

 
מון ההדדי מתוך הא כסף שערכו היחיד נובע -כסף פיאט , מטבעות העולם הםועד היוםמאז 
 .26אדםהבני כל ל מטבעשיש ב

 
 תצורותיו של הכסףממצה את רוב ההגדרה כלכלית של כסף בנוסף לכל האמור לעיל, ישנה 

כדי  וכלשה עבור אובייקט להתקיים חייביםאשר לאורך ההיסטוריה וכוללת שלושה היבטים 
 :27ככסףיוכל להיחשב  שהוא
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  "the making of national money", Eric Helleiner, pages 42-43  

https://goo.gl/FwLGpy 
 

26
 אקו ויקי -ההיסטוריה של הכסף   

tps://goo.gl/3oXmoRht 
 

27
  money : the economic definition 

definition.html-banking/economic-http://www.shmoop.com/money 
 

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%95%D7%93%D7%A1
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%98
https://goo.gl/FwLGpy
https://goo.gl/FwLGpy
https://goo.gl/3oXmoR
https://goo.gl/3oXmoR
http://www.shmoop.com/money-banking/economic-definition.html
http://www.shmoop.com/money-banking/economic-definition.html
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 כאמצעי להעברת ערך בעבור סחורה בין קונה למוכר.משמש  -משמש כאמצעי חליפין .1

 
המטבע הוא היחידה שיחסית אליה נמדדים ערכם של  -משמש כיחידת חישוב ערך .2

 .יחידות מהמטבע דברים. משהו שווה יותר ממשהו אחר, אם הוא עולה יותר
 

ערך מתקופה לתקופה. דבר אשר מתקבל מן  ירכסף משמש כמעב -משמש כאוגר ערך .3
 ושמקובל באופן רחב. )לרוב( הכסף עשוי מחומר שאינו מתכלההעובדה ש

 
. נציין כי התפתחות (3.1תרשים ) מצורף להלן תרשים המסכם את תהליך התפתחות הכסף

( היו וכי סוגים מסוימים של כסף )לדוגמא כסף פיאטרציף ומונוטוני הכסף לא הייתה תהליך 
שביצענו לעיל בהיסטוריה. יחד עם זאת, הסקירה נהוגים בצורות שונות במספר הזדמנויות 

 .וינת את התהליכים המרכזיים שהתרחשמציושמוצגת בתרשים שלהלן 
 

 תקציר תולדות הכסף: -3.1תרשים 
 

 

 
 28תהליך היווצרות מטבע היורו - לדוגמאמקרה  3.3

 
אירופה. במפגש זה הגדירו ראשי בהתקיים בהאג מפגש פסגה של ראשי המדינות  1969בשנת 

 Economicאיחוד מוניטארי כלכלי ) -המדינות מטרה חדשה לשיתוף פעולה כלל אירופאי 
and Monetary Union- EMU מטרת שיתוף הפעולה הייתה לייצר תנועה חופשית של הון .)

 לייצר שער המרה קבוע בין המטבעות השונים.כן ובאיחוד בין המדינות החברות 
 

התכנסה ועידת פאריז ובה ניסו חברי האיחוד  1972בשנת יוזמה ראשונית זו לא צלחה ו
האירופי לייצר גבולות אחידים לשער הדולר עבור כל המדינות החברות, כלומר לייצר שער 

 מינימום ומקסימום עבור הדולר ובכך בפועל לקבע את ערך המטבע אל מול הדולר.
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  fact sheets on the European union 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.html 

 

 מסחר ראשוני וכסף סחורה

 מוצרים מחליפים ידיים בהתאם לצורך של כל מוכר וקונה   - כלכלת חליפין•

סחורה מסוימת משמשת כמטבע שבו משלמים על כל שאר המוצרים   - כסף סחורה•
 .בכלכלה

 כסף מטבע

ערכו של הכסף נובע מערכה של המתכת שמשמשת למסחר ומאמינות הגוף שהטביע  •
 את המטבע

 לכל ממלכה או אימפריה מטבע שונה המשמש למסחר פנימי וחיצוני•

 כסף טריטוריאלי וכסף פיאט

י הבנק המרכזי שלה ואלה משמשים למסחר  "כל מדינה מנפיקה שטרות ומטבעות ע•
 .כ זהב"בד, בתחילה ערכם מוצמד לערך סחורה כלשהי, פנימי וחיצוני

ההצמדה לזהב הופכת ללא אפשרית וערכו של המטבע נובע אך ורק מהאמון שנותנים  •
 .בו הפרטים והמדינות המחזיקים בו

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.html
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פות נשאר מנגנון יוזמה זו נכשלה מסיבות שונות, כאשר בגרמניה, בדנמרק ובמדינות נוס
 .במשך כשני עשורים נוספים מנוון של רעיון זה

 
בוועידת בריסל על ידי  1978המאמצים לייצר אזור של אחידות מוניטארית חודשו בשנת 

(. מערכת זו European Monetary System- EMSיצירת מערכת מוניטארית אירופאית )
 Exchange Rate) 1מנגנון שער החליפין מתעדכנים לפי מנגנון שנקרא הייצרה שערי חליפין 

Mechanism 1- ERM 1 .)   
 

 Europeanפין בין המטבעות אל מול יחידת מטבע אירופאית )מנגנון זה חישב את שערי החלי
Currency Unit- ECU של ערכי המטבעות של  "נע עממוצ"(. יחידה זו חושבה על בסיס

מערכת זו צמצמה את התנודות  ,פעילותהשנות  10במשך  המדינות שהיו חברות באיחוד.
 בשערי החליפין בין המדינות ויצרה יציבות מוניטארית בתוך המדינות החברות באיחוד. 

 
הוחלט כי על מנת להימנע מהעלויות הכרוכות בהמרת מטבע ומהסיכונים  1989בשנת 

חברות  רופי למטבע אחיד לכלאיחוד האיר ההקשורים בתנודות בשערי המטבע השונים יעבו
 מטבע היורו.  - האיחוד

 
 שנים וכללה שלושה שלבים מרכזיים: 10נפרסה על פני היורו תוכנית המעבר למטבע 

 
מדינות החברות באיחוד יאפשרו תנועה חופשית של הון  -1993ועד שנת  1990משנת  .1

 בתוך האיחוד.
 

 הקמת מוסדות אירופאיים להידוק שיתוף הפעולה -1998ועד לשנת  1994משנת  .2
הבנק האירופאי המרכז  -כלכלי בין המדינות החברות באיגודוהתיאום ה

(European Central Bank- ECBו )( המכון המוניטארי האירופאיEuropean 
Monetary Institute- EMI.) 

 
 הנפקת מטבע היורו ומעבר לשימוש ביורו בכל המדינות החברות -ואילך 1999שנת  .3

להישאר עם המטבע המקומי שלה )כיום הותר  באיחוד, פרט לבריטניה שלה
 בריטניה איננה חלק מגוש היורו(.

 שוק המטבעות העולמי 3.4
 

( הינו שוק פיננסי בו מתבצעות עסקאות Forexמסחר במטבע חוץ, המכונה גם פורקס )
ת. כאשר הסחורה ש"מחליפה ידיים" היא מטבעות של מדינות שונורכישה ומכירה של כסף 

כאשר אחד נרכש והשני נמכר )לדוגמא, קונה דולר  מטבעותהעסקאות מתבצעות בצמדי 
 . 29ומוכר ין(

 
למעשה מדובר בסחר חליפין של  -מסחר במט"ח שני הצדדים הם גם הקונים וגם המוכריםב
כאשר מבוצעת עסקה במט"ח  .מטבע כנגד מטבע -ובמקרה הספציפיובין תמורת טובין, ט

ת מטבעות אחרים. שני הצדדים זוכים מטבעות זרים באמצעוומכירה של  נייהקמתבצעת 
המסחר  בסוף העסקה במטבעות שקנו, ומשלמים במהלך העסקה במטבעות שהיו בידיהם.

 . 30מתנהל בין הבנקים השונים ובין הבנקים ללקוחות באופן מקוון

                                                           
 

29
 מסחר בפורקס  

exchange.html-zone.co.il/foreign-radinghttp://www.t 

 
30

 ידע ששווה כסף -מסחר במט"ח   

https://goo.gl/nNfIJ1 

http://www.trading-zone.co.il/foreign-exchange.html
http://www.trading-zone.co.il/foreign-exchange.html
https://goo.gl/nNfIJ1
https://goo.gl/nNfIJ1
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 :31מאפיינים בולטים 4למסחר בשוק המט"ח 

 
מרבית המסחר בשוק המט"ח הוא מסחר עתידי. כלומר, בין ביצוע  -מינוף גבוה .1

בצורה זו ניתן למנף העסקה למימושה יכול לעבור פרק זמן של ימים ואף שבועות. 
 סכומי כסף מתוך ציפייה לעלייה או ירידה בשער המטבע ופעולות מתאימות

 .נוספות
 

ייעלה, הוא ייקח  לעומת השקל חושב ששער הדולר לדוגמא, אם סוחר מט"ח
ימכור את ואז  ,ת השערימתין לעלייו ם דולריםמיע יקנה בשקלים, הלוואה

 מההפרש.  וייהנההדולרים, יחזיר את ההלוואה 
 

נף בהתאם ובפועל לא ניתנות הלוואות ממשיות אך רוב המסחר במט"ח ממ
יחס המינוף הנפוץ בשוק המט"ח עומד על  .בשוק הקיימותלאפשרויות השונות 

1:100. 
  
מליל ראשון ועד לליל שעות ביממה,  24שוק המט"ח פעיל  -רציפות המסחר .2

 י. הרציפות מאפשרת לסוחרים להגיב מיד להתפתחויות עולמיות.שיש

 
היקף המסחר היומי במט"ח הוא הגבוה ביותר מבין כל הפעילויות  -נזילות .3

הפיננסיות ולכן כמעט תמיד ישנו גוף שמוכן לקנות או למכור את המטבעות 
 המוצעים. 

 
בנוסף, בזכות היקפי המסחר העצומים אין גופים מרכזיים ובוודאי שלא אנשים 

במובן זה שוק  פרטיים היכולים להשפיע על שער המטבע בעזרת מסחר בלבד.
מתייחסות למחיר כנתון  -price takerהמט"ח הינו שוק משוכלל )כל הפירמות הן 

 ולא יכולות להשפיע עליו(.
 

 בשוק המט"ח נהוגות עמלות נמוכות לביצוע עסקה. -עלויות עסקה נמוכות .4

 
 

טריליון דולר.  5 -כב מוערך היקפוהגדול ביותר בעולם,  הפיננסי הינו השוק המט"חשוק 
 .32שהיא הבורסה הגדולה בעולם ! מהבורסה למסחר עתידי10גדול פי היקף ה

 
. 33(3.1לוח להלן לוח המרכז את נתוני המסחר במט"ח, בשנים נבחרות לפי סוג העסקאות )

 השנים האחרונות.  15 -ב 500% -ניתן לראות כי היקפי המסחר במט"ח גדלו בכ
 

  הלוח מצורף בעמוד הבא.
 
 
 

                                                           
 

31
 שוק המטבע העולמי -ויקיפדיה   

https://goo.gl/G7lSPZ 
 

32
  forex market size : a trader advantage 

https://goo.gl/OKjF3p 
 

33
 לאומיים -אתר הבנק להסדרים בין   

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35 

 

https://goo.gl/G7lSPZ
https://goo.gl/G7lSPZ
https://goo.gl/OKjF3p
https://goo.gl/OKjF3p
https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
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 ביטקוין

 שנים נבחרות )מיליארדי דולרים( -: היקף המסחר במט"ח  3.1לוח 

 2016 2013 2010 2007 2004 2001 קטגוריה/שנה

 1,652 2,047 1,489 1,005 631 386 עסקת ספוט )עסקה מידית(       

 700 679 475 362 209 130 עסקת פורוורד )עסקה עתידית(

 2,460 2,294 1,802 1,746 975 663 הלוואות מט"ח בין מוסדות פיננסיים

 254 337 207 212 119 60 אופציות ומוצרים פיננסיים אחרים

 5,067 5,357 3,973 3,324 1,934 1,239 היקף כולל

              

 
להלן לוח המרכז את התפלגות המסחר במטבע חוץ לפי סוג המטבע בשנים נבחרות 

 .34(3.2לוח)
 
שכל עסקה במט"ח מבוצעת על שני סוגי מטבע, בכל עסקה נרשמת תנועה בשני  יווןכ

המטבעות ולכן כמות הכסף ש"זז" נספרת פעמיים. עקב כך, סך כל העסקאות במט"ח 
 .100% -ולא ל 200% -מסתכם ל

 
 

 ביטקוין

 שנים נבחרות  -: התפלגות המסחר במטבע חוץ 3.2לוח 

 2016 2013 2010 מטבע/שנה

 88% 87% 85% דולר    

 31% 33% 39% יורו

 22% 23% 19% ין

 13% 12% 13% פאונד

 7% 9% 8% דולר אוסטרלי

 5% 5% 5% דולר קנדי

 5% 5% 6% פרנק שוויצרי

 30% 26% 25% אחר

 200% 200% 200% סה"כ

        

 
היווה  2016אנו רואים כי עיקר הנפח בעסקאות של מטבע חוץ מתבצעות בדולרים. בשנת 

 מנפח המסחר הכולל במטבע חוץ. 40% -המסחר בצמדים הכוללים מטבע כלשהו ודולר כ
 

 מעמדו של הביטקוין בארץ ובעולםקירת ס 3.5

 של מטבע הביטקוין רגולטוריה מעמדוהעולים מההיבטים הכלכליים את  נסקורבפרק זה 
מטבע המסווגת את הסדרה עולם מדינות מסוימות בהאם קיימת ב נבדוק. בארץ ובעולם

מטבע, סחורה או כלי  הואהביטקוין הקובעת האם חקיקה ת, כלכלימבחינה הביטקוין 
 פיננסי אחר.
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 לאומיים -אתר הבנק להסדרים בין   

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35 

https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
https://www.bis.org/publ/rpfx16.htm?m=6%7C35
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כי קיימות בעולם גישות שונות לשאלת סיווגו של הביטקוין כמטבע כאשר השוני בין  נראה
כלית המדינות השונות הוא בשאלת סיווגו של המטבע )סחורה, ככסף או פונקציה פיננסית/כל

 אחרת( ובהתאם לזה נגזרת גם מדיניות המיסוי.
 

חקיקה מקיפה ומפורשת )ככל הנראה גם באחרות( לא מצאנו  במדינות שנסקור בהמשך
 אם מדובר במטבע, בסחורה או בסוג אחר של מכשיר פיננסיבהנוגעת לביטקוין אשר מכריעה 

גם במקומות שבהם  .וכן המגדירה היטב את סוגיית המיסוי הנגזרת על היבטיה השונים
ראינו הגדרה לסיווגו של הביטקוין )מטבע או סחורה( התקיימה חוסר בהירות לגבי סוגיות 

  המיסוי הנגזרות מכך.
 

כפי שהוא נובע בישראל של מטבע הביטקוין הכלכלי מעמדו בנוסף, בדקנו לעומק את 
הצבענו על החסרים והבעיות הנובעים מההגדרות הקיימות ולבסוף  .הקיימת מהרגולציה

הסקנו כי אין בהגדרות הקיימות בארץ כדי לקבוע מבחינה חוקית את סיווגו הכלכלי של 
 הביטקוין.

 
 הגדרות ואי התאמה לעת המודרנית -מטבע חוץ בישראל 

 
ההגדרה ע חוץ. עיקר המחלוקת בנוגע לביטקוין היא בקביעה האם מדובר במטבבישראל, 

 בחוק בנק ישראל.  לכאורה למטבע חוץ נמצאת
 

. החוק 35חוק בנק ישראל הינו חוק המגדיר את תפקידו של בנק ישראל בכלכלה הישראלית
מוגדרות בחוק בנק ישראל תוך כפי שהן  ,המטרות העיקריות של בנק ישראלמפרט את 

במטרות אחרות של המדיניות קביעת מדרג ביניהם: שמירה על יציבות מחירים, תמיכה 
ותמיכה  -בעיקר צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים  -הכלכלית של הממשלה 

 .ביציבות המערכת הפיננסית
 

בדרכים לשיפור הכלכלה, למעקב ופיקוח וכד'. החוק עוסק בתחומי המאקרו כלכלה, 
אינה כלולה במטרותיו  ,לרבות מטבעות זרים ומקומייםסוגי מטבעות, ההבחנה בין 

העיקריות של החוק. ודאי שהבחנה בין מטבע שהונפק ע"י בנק מרכזי זר או מטבע שהונפק 
 בדרך אחרת אינה כלולה במטרות החוק.

 
על פי חוק בנק ישראל "מטבע חוץ" מוגדר להיות: "שטרי כסף או מעות )מטבעות( שהם הילך 

 .36חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל"
 

עצם ההגדרה המופיעה בחוק בנק ישראל, נועדה כדי לאפשר הגדרת סמכויות החוק. 
בין מטבעות שהונפקו ע"י  הכלכלית מקריאת החוק, ברור כי המחוקק לא נתן דעתו להבחנה

 בנקים מרכזיים זרים לבין מטבעות שהונפקו בדרך אחרת.
 

וא )לרבות ביטקוין( יתרה מכך, מלשון החוק עולה כי הוא מאפשר להכיר במטבע כלשה
אם למשל הביטקוין הוכר כמטבע  ,ובלבד שהוכר כמטבע במדינה אחרת כלשהי. כלומר

 , הרי שעפ"י חוק בנק ישראל הוא מוכר ככזה גם בישראל.)נחזור לכך בהמשך( בגרמניה
 

  

                                                           
 

35
 מטרות בנק ישראל, מתוך אתר בנק ישראל  

Law.aspxhttp://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/ 

 
36

 1סעיף  - 2010חוק בנק ישראל, התש"ע   

https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf 

 

http://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/Law.aspx
http://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Pages/Law.aspx
https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf
https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf
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ננתח כעת את התנאים שמטבע צריך לקיים על מנת שייחשב מטבע חוץ. על פי לשון החוק 
 לקיים שלושה תנאים מצטברים: המטבע צריך

 
 המטבע הינו שטרי כסף או מעות )מטבעות( .1

 המטבע הינו הילך חוקי במדינת חוץ  .2

 המטבע איננו הילך חוקי בישראל .3
 

לא מפרטת את מעמדו של הרישום הדיגיטלי שנמצאת בחוק התנאי הראשון. ההגדרה  נבחן 
נבחן הדולרים שמחזיק בנק ישראל ועל מנת להבהיר נקודה זו נציג את יתרות . זר של מטבע

 בחוק בנק ישראל.מההגדרות  התנאי הראשון הנובעהאם הם מקיימים את 
 

 102 -על סך של כ 2017של בנק ישראל עומדות נכון לחודש ינואר  בדולרים רזרבות המט"ח
 102ברור לכל שאין בכספות בנק ישראל מעות או שטרי כסף בסכום של  .37מיליארד דולר

דולר, או אף סכום המתקרב לכך. יתכן אף שבכל העולם אין מעות ושטרי כסף  מיליארד
)כפי  כלומר, גם מטבע הדולר שהוא מטבע החוץ המרכזי בעולםבסכום כזה ממטבע הדולר. 

 בהגדרה של בנק ישראל למטבע חוץ. ומדויק אינו עומד באופן מלא  שהצגנו לעיל(
 

מיליארדים של  102 -ושמדינת ישראל מחזיקה כיחד עם זאת, ברור שהדולר הוא מטבע חוץ 
 )התנאי הראשון( דולרים ברזרבות המט"ח שלה. מכך נובע כי ההגדרה הפיזית של המטבע

לשון אחרת, החוק אינו מכיל את כל ההיבטים הנוגעים  איננה רלוונטית לעניינו כיום.
לשימוש במטבע זר. הסיבות לכך הינן שהחוק אינו עונה לקצב ההתפתחות המעשית של 

 .והחברה הכלכלה
 

נבחן את התנאי השני. האם ההגדרה הילך חוקי אכן מכסה את כל המטבעות שנתפשים 
רה זו נביא את המקרה של הדינר כמטבע חוץ ע"י בנק ישראל. כדוגמא לבעייתיות בהגד

 העירקי. 
 

מטבע זה היה המטבע ששימש כהילך חוקי בעיראק לפני מלחמת המפרץ. לאחר שהסתיימה 
מלחמת המפרץ החליט משטרו של סדאם להנפיק מטבעות חדשים בשם דינר סדאם 

(Saddam dinar מטבע זה היה ההילך החוקי בעיראק אך המטבעות הישנים, הדינר .)
 .38קי, המשיכו להיות בשימוש מחוץ לעיראק ושימשו למעשה מטבע לכל דבר וענייןהעירא

 
מכאן שהדינר העיראקי, על אף שלא שימש הילך חוקי באף מדינה היה מטבע חוץ לכל דבר 
ועניין. יתרה זאת, כיום המטבע העיראקי שנמצא בשימוש הינו דינר עיראקי חדש שהוחלף 

הישן )המטבע שהיה מקובל לפני מלחמת המפרץ עם הדינר העיראקי  1:1ביחס של 
 . 39הראשונה, לפני הנפקת המטבע דינר סדאם(

 
כלומר, ההגדרה של מטבע חוץ ככזה שמשמש הילך חוקי במדינה אחרת אינה הגדרה מספקת 
ולעיתים אינה מתאימה למטבע חוץ כזה או אחר, בייחוד במצבי קיצון ובמצבי מעבר שונים 

 מטבע למטבע וכך הלאה(.)מעבר ממשטר למשטר, מ
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 2017יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר   

17.aspx-2-7-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ForexReserves 

 
38

  Wikipedia - Iraq swiss dinar 
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Swiss_dinar 

 
39
 Iraq currency exchange 

-71027054638/http://www.cpahttp://web.archive.org/web/200
iraq.org/budget/IraqCurrencyExchange.html 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ForexReserves-7-2-17.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ForexReserves-7-2-17.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Swiss_dinar
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Swiss_dinar
http://web.archive.org/web/20071027054638/http:/www.cpa-iraq.org/budget/IraqCurrencyExchange.html
http://web.archive.org/web/20071027054638/http:/www.cpa-iraq.org/budget/IraqCurrencyExchange.html
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 התנאי השלישי מתקיים, כמובן, עבור כל מטבע שאינו שקל חדש.
 

לסיכום, אנו רואים כי ההגדרה הקיימת היום למטבע חוץ בחוק בנק ישראל אינה מתאימה 
לזמנים המודרניים שבהם קיים רישום דיגיטלי לכסף פיאט המסורתי ובנוסף איננה סגורה 

 ל המטבעות שבנק ישראל מחשיב כמטבע חוץ.במובן שהיא מכילה את כ
 

כזו שמכילה את כל גם אם ההגדרה בחוק בנק ישראל למטבע חוץ הייתה יתרה מזאת, 
עדיין לא היינו יכולים ללמוד מחוק זה לסוגיות מטבע חוץ בבנק ישראל,  המטבעות שנחשבות

 .אחרות הקשורות למטבע זר
 

היא להגדיר את פעילות הבנק במשק  מהותו של חוק בנק ישראלשדבר זה נובע מכך 
נוספים כפי שפורטו לעיל ולא לטובת נושאים ו כלכלי ובהיבטים הישראלי בהקשר המאקר

 אחר שאינו קשור באופן ישיר לפעילות בנק ישראל.בתחום מיסוי או בתחום ה הקשורים
 

המשפיעה כלכלית מרכזית  -בנק ישראל הינו סוגיה מאקרומבחינה מהותית, מטבע חוץ עבור 
ככזה הגדרת מטבע היא בעצם חשיבות העבור רשות המיסים  .על פעילות המשק באופן ישיר

חבות מס. על אף שמדובר באותו האובייקט אין כמעט השקה במשמעות שיש לו בהקשר של 
 עבור שתי רשויות אלו. 

 
ההגדרות הקיימות למטבע חוץ כיום אין מקיפות דיין ולא נותנות  מכל האמור לעיל עולה כי

במדינת ישראל אין הגדרה ברורה ורשמית רבות שעל הפרק. כלומר,  כלכליות מענה לסוגיות
 המתייחסת למטבע הביטקוין ולמעמדו מבחינת מיסוי. 

 
 ין כנכסטיוטת חוזר אשר מסווגת את הביטקונציין כי בחודש ינואר פרסמה רשות המיסים 

. 40ומטילה על העסקאות בביטקוין חבות מע"מ ועל הרווחים מעסקאות בביטקוין חבות מס
 חוץ מחוק בנק ישראל שכמוסבר לעילעמדת רשות המיסים מסתמכת על הגדרת מטבע 

 לשיטתנו הגדרה זו אינה ממצת.
 

 גרמניה
 

לצרכי  פרטי" כסף"כהוכר הביטקוין על ידי הרשויות בגרמניה  2014 -2013שנים במהלך ה
כסף פרטי הינה הגדרה חדשה בגרמניה אשר נותנת מענה לעובדה מסים וצרכים משפטיים. 

 שמטבע הביטקוין לא נכרה על ידי ישות מדינית כלשהי, כפי שיפורט בהמשך חוות הדעת.
 

כלומר, על פי הרשויות בגרמניה הביטקוין הוא כסף שמיוצר באופן פרטי ולא על ידי בנק 
ו. המשמעויות הנוגעות למיסוי הנגזרות מכך לא הובהרו באופן מלא אך הובהר מרכזי כלשה

 כי לא ייגבה מע"מ על עסקאות במטבע הביטקוין.
 

ההגדרה של הביטקוין ככסף פרטי תאפשר ברמה העקרונית לרשות המיסים בגרמניה לגבות 
מסים לא הכוונה היא שרשות הנראה כי מס על רווחים הנובעים מפעילות בביטקוין אך 

 . 41מעל שנה יןביטקובמי שמחזיק  על ו/או בביטקוין תטיל מס על שימוש אישי
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 XX\17טיוטת חוזר מס הכנסה מס'  -רשות המיסים  

17_tyota.pdfhttps://taxes.gov.il/incometax/documents/hozrim/hoz_x_20 
  

41
 הרגולציה של הביטקוין: מגמות חדשות בעולם -ד"ר אבי נוב עורכי דין   

http://www.israeltaxlaw.com/page782.asp 
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 ארצות הברית
 
 הרגולציה על הקשורות לקידום מרכזיות מספר התפתחויות נצפוארצות הברית ב

  .הביטקוין מטבע
 

 הוא מטבע לגיטימי. החלטת ביטקוין פסק לאחרונה כי ,ארצות הברית שופט פדרלי בטקסס
, הואשם בביצוע הונאת פונזי 30בית המשפט הגיעה לאחר שטרנדון שייברס, איש עסקים בן 

. הנאשם טען להגנתו כי ביטקוין אינו כסף אמיתי ולכן לא נתון לרגולציה ביטקוין באמצעות
. בית המשפט דחה את הטענה הזאת, בכלל ובתי המשפט בארה"ב בפרט של ממשלת ארה"ב

  .כמטבע  הביטקוין אתהגדיר ובכך 
 

מעוניין  הצהיר כי הוא ברט צ'ילטון, ,רגולטור שוק החוזים העתידיים על סחורות בארה"ב
. צ'ילטון הסביר כי אנשים מסתכנים עם מכשירים בביטקוין להחיל רגולציה על המסחר

 הצרכנים והשוק.הגנה עבור לו, ותפקידו של הרגולטור להבטיח פיננסים כא
  

, קבע משרד האוצר האמריקאי כי כל חברה שעוסקת בסחר 2013בחודש מרץ 
 (. Money Services Businessתוגדר על פי החוק כ"עסק לשירותים כספיים" ) ביטקוין של
 

ל שוק עפתחו לאחרונה בבדיקה נרחבת לגבי פיקוח הרשויות הפדרליות והמקומיות בארה"ב 
חון פנים בסנאט שלחה מכתב עדה לביטוהו  . כך לדוגמא,םהווירטואלייהמטבעות 

רשויות אכיפת החוק בארה"ב, שבו שאלה לגבי ללרגולטורים הפיננסיים הראשיים ו
 ים הקשורים למטבעות וירטואליים"."האיומים והסיכונ

 
לדיון  צווי זימוןשלחה ( של מדינת ניו יורק DFSבנוסף, מחלקת השירותים הפיננסיים )

מכל אלה אנו  ביטקוין.מסחר ושימוש מעורבות כלשהי בחברות שהיו בעלות  22-להבהרה 
מטבע, ככל הנראה לטובת כלמדים כי הגישה בארצות הברית נוטה לעבר הכרה בביטקוין 

 .42רלוונטית על הפעילות במטבע זהמקומית  חקיקההחלת 
 

 שוודיה ויפן
 

הרשות לשירותים פיננסיים ביפן  הביטקוין קיבל מעמד של אמצעי תשלום רשמי. 43ביפן
(Financial Services Agency- FSA )תנאים שני עמוד בהצהירה כי כל מטבע דיגיטלי שי

( יוכל להיחשב הילך חוקי שהואמצטברים )משמש כאמצעי למסחר וניתן להמירו למטבע 
כאמצעי תשלום. כל גוף שעוסק במסחר במטבעות מסוג זה יצטרך להירשם ברשות 

 ם פיננסיים ולהיות כפוף לפיקוח הרשות. לשירותי
 

 הגדרה זו אינה מגדירה מה היא מדיניות המיסוי הנוגעת למטבע הביטקוין.
 

בשוודיה קיימות שלוש הגדרות לסוג הרווחים שלפיהן מוטל מס על רווחים: הכנסות 
מעבודה, הכנסות מפעילות כלכלית והכנסות מהון. על פי פרסומים של רשות המסים 

( וזאת capital gainsית על מסחר בביטקוין יוטל מס כפי שמוטל על רווחים מהון )השווד
 . 44ון שהמסחר בביטקוין דומה באופיו למסחר בהוןוכי
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 japan eyes treating bitcoin as real money43  
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-eyes-treating-bitcoins-the-same-as-real-money 

 
44

 library of congress- global legal monitor 
https://goo.gl/psdxc9 

 

http://www.israeltaxlaw.com/page782.asp
http://www.israeltaxlaw.com/page782.asp
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-eyes-treating-bitcoins-the-same-as-real-money
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( הכירה רוסיה במטבע הביטקוין ובמטבעות דיגיטליים 2016נציין כי לאחרונה )דצמבר 
 .45אחרים כמטבע חוץ

 
לוח )לעיל  בהרחבה שלא נסקרומספר מדינות נוספות בלהלן ריכוז סטאטוס בנוגע לביטקוין 

3.3)46.  
 

 ביטקוין
 : סטאטוס מעמד הביטקוין לפי מדינה3.3לוח 

 16דצמבר  -סטאטוס עדכני  מדינה

אוסטרליה ציין בריאיון לגבי נגיד הבנק המרכזי של  -13בדצמבר  אוסטרליה  
צע עסקאות ום דבר במדינה שיימנע מאזרחים לבהביטקוין שלא יהיה ש

 במטבעות אחרים אם הם רוצים בכך. 

י המרכזי  אללביטקוין לפי חוזר של הבנק הברזיאין רגולציה הנוגעת  ברזיל
 14\25.306מספר 

 ביטקוין כפוף לחוקים לגבי איסור הלוואות ומימון טרור קנדה

הדבר  -אנשים פרטיים יכולים לסחור בביטקוין ואילו למוסדות פיננסיים  סין
 אסור 

האיחוד האירופי לא העביר חקיקה הנוגעת למעמדו של הביטקוין  האיחוד האירופי
כמטבע. יחד עם זאת, בית המשפט האירופי לצדק פסק כי מסחר המרת 

במטבעות מטבעות לביטקוין ולהפך פטורה ממע"מ כפי שנהוג 
 המסורתיים

בכוונתם להפעיל  ן, הכריז הבנק המרכזי בהודו כי אי2013בדצמבר  הודו
 ציה על הביטקויןלרגו

 ם כאמצעי תשלוםייטליבמטבעות דיגמכירה באופן רשמי יפן  יפן
 עת לביטקויןגציה הנובהולנד אין רגול הולנד
 not -רוסיה הכריזה כי הביטקוין "איננו  לא חוקי  2016ר בהחל מנובמ רוסיה

illegal" , הכירה ממשלת רוסיה באופן רשמי בביטקוין  2016בדצמבר
 ובמטבעות דיגיטליים כמטבע חוץ.

 סינגפור

היא לא תתערב בהחלטות בתי עסק הודיעה סינגפור כי  2013בדצמבר 
 האם לקבל או את הביטקוין בתור תשלום

 שוודיה

רשויות המס בשוודיה נתנו החלטה מקדמית שקובעת כי ביטקוין אינו 
כפוף לחוקי המע"מ במדינה אלא כפוף לרשות לפיקוח פיננסי ויש 

 להתייחס אליו כמטבע

 ציהזה כי הביטקוין איננו כפוף לרגולממשלת בריטניה הכרי בריטניה

    

 
 

ניתן לראות )בטבלה ובסקירה שלעיל( כי המדינות שהמטבעות שלהן  אחראים על רוב נפח 
ת רגולציה או חקיקה המקדמת את וקייממהמסחר בעולם )ארה"ב, אירופה, יפן ובריטניה( 

 התפיסה לפיה ביטקוין הוא מטבע או לכל הפחות אובייקט הדומה למטבע.
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  calvinayre.com 

russia-status-legal-bitcoins-confirms-document-thttps://calvinayre.com/2016/12/02/business/gov/ 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country#cite_note-22 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://calvinayre.com/2016/12/02/business/govt-document-confirms-bitcoins-legal-status-russia/
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 והמטבעות הדיגיטליים סקירת התפתחות הביטקוין 4
 

את תחום המטבעות הדיגיטליים בכלל ואת מטבע הביטקוין בפרט.  נסקורשלהלן בפרק 
בתחום קיימים מהם מטבעות דיגיטליים ומה הם סוגי המטבעות השונים הנסביר בתחילה 

 על מטבע הביטקוין.נתמקד ונרחיב , לאחר מכן זה
 

סקירה נבצע כן בעולם של מטבע הביטקוין ואת תהליך היווצרותו ואת תהליך הפצתו נסקור 
שהאירועים  ,Mt.Goxבשם  , בורסת ביטקויןאחת מזירות המסחר של הביטקויןנרחבת על 

היוו סימן דרך בשלבי ההתפתחות הביטקוין ובהיסטוריית המשמעותיים היו בהקשר שלה 
 .של מטבע הביטקוין

 
יצירתו של מטבע הביטקוין וכן את מטרת הסקירה היא להבין את המניעים שעמדו מאחורי 

של  פיננסיתהלהתנהגות  (בשלב זה)בלי להיכנס מ , זאתהמאפיינים השונים של המסחר בו
  לדיון פיננסי וכלכלי על המטבע.בסיס הידע את לבסס  על מנת אלא המטבע

  

 מטבעות דיגיטליים כללירקע  4.1
 

בצורה דיגיטלית ומשמש כצובר מטבע דיגיטלי הוא ייצוג דיגיטלי של ערך שיכול להיסחר 
 legalערך, כיחידת מדידה למוצרים וכן כאמצעי למסחר אבל איננו מהווה הילך חוקי )

tender מטבעות דיגיטליים יכולים להיות מונפקים בצורה ריכוזית או מבוזרת וכן יכולים .)
 .47או שאינם ברי המרה לכסף מסורתילכסף מסורתי להיות ברי המרה 

 
ריכוזית הינה הנפקה שמבוצעת על ידי גורם יחיד במדינה מסוימת. אותו הגורם הינו הנפקה 

 הבנק המרכזי של המדינה והוא למעשה מחזיק במונופול על הנפקת המטבעות במדינה.
 

מדינתי שאחראי על הנפקת המטבעות  -הנפקה מבוזרת הינה הנפקה שבה אין גוף מרכזי
כאשר אין לאף אדם או גוף מונופול על הנפקת  ובמקומו ישנם מנפיקים רבים למטבעות

 המטבע.
 

משמשים לקניית הדוגמאות למטבעות דיגיטליים ריכוזיים שאינם ברי המרה הם מטבעות 
 , זהב "וורלד אוף וורקרפט"תוספות ואביזרים במשחקי מחשב שונים )כמו כסף פייסבוק
 מה.ואחרים( או לחילופין כרטיסי מתנה, נקודות נוסע מתמיד וכדו

 
( ישראקוין LiteCoinהם לייטקוין )דוגמאות למטבעות ברי המרה שאינם ריכוזיים 

(IsraCoin( ביטקוין )bitcoinועוד רבים ) אחרים . 
 

בתוך קבוצת המטבעות הדיגיטליים ברי ההמרה ישנה תת קבוצה של מטבעות 
ידי הצפנה  נים עלטבעות מבוזרים, מבוססי חישוב שמוגקריפטוגרפיים. מטבעות אלו הם מ

, כלומר בעל היקפי המסחר הגדולים המטבע הבולט ביותר בתחום זה כלשהי )קריפטוגרפיה(.
  הינו הביטקוין. ביותר

 
מצורף בעמוד הבא תרשים הממחיש את החלוקה של סוגי המטבעות השונים על פי 

 התרשים מצורף בעמוד הבא.  .(4.1תרשים המאפיינים שפורטו לעיל )
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 סוגי מטבעות לפי סוג ההנפקה ואפשרויות ההמרה. :4.1תרשים 
 

 
 

 .48(4.1לוח מצורף להלן ריכוז היקפי המסחר במטבעות הדיגיטליים השונים )
 

 

 ביטקוין

 

 : היקפי המסחר במטבעות דיגיטליים )דולרים(*4.1לוח 

 

 אחוז מסה"כ שווי שוק )מיליוני דולרים( ערך ליחידה )דולרים( שם המטבע

     

 
 87% 19,956 1,232.00 ביטקוין

 
 7% 1,642 18.00 אטריום

 
 2% 395 55.00 דאש

 
 1% 211 0.01 ריפל

 
 1% 189 3.79 לייטקוין

 
 1% 186 13.26 מונרו

 
 1% 120 1.35 אטריום קלאסיק

 
 0.36% 83 0.16 מייד סייף קוין

 
NEM 0.01 76 0.33% 

 
 0.27% 63 5.73 שוגור

 
 סה"כ

 
22,921 100% 

 
        

 2.3.17נכון לתאריך  (*)
   

המטבעות הדיגיטליים המבוזרים ברי ההמרה תוכננו להיות מעין מטבע אשר נשלט באופן 
ופונקציונרים שונים שימוש במתווכים ב ועקב כך מייתר את הצורךמלא ע"י המשתמשים בו 

)במובן זה יש כאן שכלול משמעותי בשוק  )בנקים וגופים פיננסים( בזמן השימוש בו
  (.49המטבעות, אך לא נרחיב על כך במסגרת חוות דעת זו
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  crypto currency market capitalizations 

tps://coinmarketcap.comht/ 
 

49
 ארגון הכלכלה המינהל והעסקים -מעות   

http://www.maot.co.il/lex10/glossary/g_2590.asp 

 מטבעות

הנפקה ריכוזית  
 ברי המרה

 ין יורו דולר  
כסף  
 פיאט

הנפקה  
 מבוזרת

ברי המרה  
 קריפטוגרפיים

 ישראקוין ביטקוין

אינם ברי המרה ואינם  
 קריפטוגרפיים

זהב  
וורלד  
אוף  

 ורקרפט

כסף  
 פייסבוק

https://coinmarketcap.com/
http://www.maot.co.il/lex10/glossary/g_2590.asp
http://www.maot.co.il/lex10/glossary/g_2590.asp
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כמדפיסי הכסף, כשומרי הפיקדונות, מאפשרי משמשים בעצמם המשתמשים במטבע לכן 

( ועוד תפקידים מסוג זה אשר מבוצעים כיום ע"י הגופים transacting abilityהעברות )
 הפיננסיים השונים. 

 הביטקויןמטבע של  התפתחות היסטורית 4.2
 

 קריפטוגרפיםשייך למשפחה של מטבעות דיגיטליים המטבע הוא מטבע הביטקוין 
(Cryptocurrency).  הרעיון ליצירת מטבעות מסוג זה הופיעה לראשונה במאמר של ווי דאי
(Wei Dai משנת )וחבר בקבוצה שנקראת סייפר סיני . ווי דאי הינו מהנדס מחשבים1998-

  ( עליה נרחיב בהמשך חוות הדעת.ypherpunkCפאנק )
 

את תהליך יצירת מתייחס לרעיון שהצפנה מסוג קריפטוגרפיה תחליף  המאמר של ווי דאי
אשר היווה את  b-moneyם כיום, הוא למעשה המציא מטבע שנקרא הכסף הקיים בעול

. הרעיון מאחורי מטבע 50התשתית הרעיונית למטבעות הדיגיטליים הקריפטוגרפים של ימינו
זה הינו שהצפנה במהלך יצירת והעברת כספים תהווה תחליף למערכות חליפין מבוססות 

 יפורט בהמשך חוות הדעת.  אמון, כפיש
 

סאטושי "בדוי ע"י אדם או קבוצת אנשים תחת השם ה מאמרפורסם  2009בשנת 
המאמר פורסם ככל הנראה תחת שם בדוי עקב  - 51(Satoshi Nakamoto) "נאקאמוטו

הפוטנציאל הגבוה שראו כותבי המאמר בכך שהמטבע שהם המציאו יהווה תחליף לשיטת 
המוניטארית הנוכחית ובכך יאיים על מקור ההכנסה של גופים רבים וכן על אפשרויות 

 . השליטה של המדינות בערך המטבע שלהן
 

המוטיבציה ליצירת המטבע והן את הפירוט הטכני של זה מספקים הכותבים הן את במאמר 
 התנאים הדרושים על מנת שמטבע כזה יוכל להתקיים. 

 
מחוסר יעילות במערכת המסחר  נבעההמוטיבציה ליצירת המטבע לדברי כותבי המאמר, 

סס באופן כמעט בלעדי על א מתבצעת כיום. מסחר באינטרנט מבובאינטרנט כפי שהי
ד שלישי, מעין נאמן, לביצוע העסקה. כלומר, העסקאות מתווכים המשמשים כצ

המעבד את /מתווך נאמן -עסקה בים בהאינטרנטיות מבוססות על אמון של כל הצדד
 התשלומים האלקטרוניים )חברות אשראי, בנקים ועוד(.

 
כחלק מתפקידם כנאמנים לעסקה, המוסדות הפיננסיים משמשים גם כמגשרים בעסקאות 

לות הגישור, עלות ביטול למעשה ביטול עסקה, תחת תנאים משתנים. עהשונות ומאפשרים 
ונות לגופים ת מגוון של עלויות שוהאפשרות לביטול עסקה מייצר העסקה ובאופן כללי

, שניתן לאפיינן כפגיעה בשכלול תופעות שליליות במסחר עצמו הפיננסיים וכן מגבירות
 .השוק

 
אדם שמבצע עסקה בתור להיות עלויות הנובעות מכך שלמתווך או למגשר יוכלו כך לדוגמא, 

קונה, יסתמך על הגוף המגשר שידאג לו במקרה של הונאה ולכן לא יבצע בעצמו את כל 
מהצד השני יכול . בדיקות הנאותות הרלוונטיות לעסקה )רלוונטי בעיקר בעסקאות קטנות(

רים שרכש, כאשר גם החזרים שלא כדין על מוצ לקוח להונות את מספקי המוצרים ולקבל
  במקרה זה כל בדיקת טענות שני הצדדים )הקונה והמוכר( נופלות על הגוף המתאם.
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מערכת שיתופית לכסף אלקטרוני -ביטקוין  
51

  
http://www.cryptobit.co.il/wp-content/uploads/2014/06/bitcoin-hebrew.pdf 
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שהגוף הפיננסי המתאם את המסחר בין שני האנשים מבצע בעצמו בדיקות לפני ביצוע  כיוון

בתהליך הגישור, הוא נושא בעלויות רבות אשר משמש כבורר עסקה ובמקרה של תלונה ה
 .ובכך תורם לאי שכלול השוק לקוחות המבצעים את העסקהר על הפו של דבבסו מועמסות

 
הציעו כותבי  בעיות אלו, הנובעות בבסיסן ממערכת מסחר מבוססת אמון,על מנת לפתור 

המאמר מערכת תשלומים אלקטרונית המבוססת על הוכחה קריפטוגרפית במקום אמון, 
 (. peer-to-peerה זה מול זה )המאפשרת לכל שני צדדים החפצים בדבר, לבצע פעול

 
מבלי להיכנס לפרטים הטכניים, נאמר כי המערכת מתבססת במהותה על מסחר אלקטרוני 
סטנדרטי )מבוסס חתימה אלקטרונית( שאליו מתבססת מניפולציה חישובית מסוימת 
שמאמתת את העסקה ומונעת מגוון הונאות מסוגים שונים )שימוש כפול בכסף, זיוף מטבעות 

 ד(.ועו
 

, סמוך 2009מטבע הביטקוין נוצר לראשונה בשנת הקוד הראשוני לתוכנה שמייצרת את 
קוד  לשדרוגהחלה להיווצר קהילה של מתכנתים אשר פעלו מיד לאחר מכן לפרסום המאמר ו

ים שפורטו ייאפשר את קיומו של מטבע העונה לתנאים הטכניים והלוגכך שהוא התוכנה 
 במאמר ותומצתו לעיל.

 
פאנק -מרבית הפעילים הראשונים בקהילת הביטקוין היו חברים בקבוצה בשם סייפר

(Cypherpunkקבוצה .) הינה קבוצה של מתמטיקאים, פיזיקאים, מהנדסי מחשב ועוד  זו
שימוש העושות אשר שמו להם למטרה לעודד ולייצר טכנולוגיות רחבות היקף 

אשר הם מאמינים כי העצמת ת כבקריפטוגרפיה ככלי להעצמת הפרטיות מול השלטונו
 .52לשינוי חברתי ופוליטיהפרטיות תוביל 

 
וכל חבר בקבוצה פועל לקידום לקבוצה זו אין, ככל הידוע, מנהיג או קבוצת מנהיגים יחידה 

 מטרות הקבוצה בהתאם לשיקול דעתו.
 

 (4.2תרשים מצורף להלן תרשים המרכז את תכונות הביטקוין כפי שנסקרו לעיל )
 

 תכונות הביטקוין :4.2 תרשים
 

 

                                                           
 

52
  Wikipedia -Cypherpunk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk 

 קריפטוגרפי

 מבוזר

 peerמסחר 
to peer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk
https://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk


 
 , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן

34  

 
 

 

 וב סקירת התפתחות המסחראפיון מהות הביטקוין ו 4.3
 

הכרייה  הביטקוין היה מוכן בוצעה פעולת  מטבעותלאחר שהקוד ליצירת התוכנה ליצירת 
מטבעות  50של הביטקוין ע"י סאטושי נאקאמוטו כאשר הבלוק הראשון היה של האשונה 
 ביטקוין.

 
שבו נוצר מטבע ביטקוין חדש. כורי הביטקוין אחראים על שני כריית ביטקוין היא התהליך 

הראשון הוא אישור עסקאות והשני הוא כריית  מערכים מרכזיים במטבע הביטקוין.
כאשר בתמורה לאישור העסקה מקבל  ,תהליכים אלו מתרחשים תמיד במקבילשני  .מטבעות

 . הכורה מטבעות חדשים
 

שרשרת הבלוקים מגדירה  מוגדרת ע"י בלוק נתונים,יצירת מטבע ביטקוין כל עסקה ו
וין. על מנת להכניס בלוק לשרשרת הבלוקים על העסקאות שבוצעו ברשת הביטק סדר את

 מערכת מסובכת של משוואות מתמטיות.הכורה לפתור 
 

הבלוקים ומקבל שני סוגי  בלוק לשרשרת מכניס המשוואה אתהצליח לפתור ראשון הכורה ש
תקבולים. הראשון הוא תשלום בביטקוין חדשים שנוצרו בתהליך והשני הוא עמלה שנקבעת 

 על ידי יוזם העסקה. 
 

אה דרוש כח חישובי רב, בדרך כלל לכורים עם המחשבים הכי שוובשביל לפתור את המ
רים הקטנים חזקים יש סיכוי יותר טוב לפתור את המשוואה ראשונים. לעומתם, הכו

ח החישוב וומשתמשים בכ( mining pols) בקבוצות הידועות כבריכות כרייה מתאגדים
 המשותף שלהם. 

 
 קטנה בחצי.כתגמול על הכרייה נים הניתנת לכורים יכמות הביטקוי פעם בארבע שנים לערך,

  .53ביטקויינים 12.5 -ינים ליביטקו 25 -קטנה הכמות מ 2016יולי ב 9 -ב כך לדוגמא
 

מיליון ביטקויינים וכן  21 -הניתנים לייצור )כרייה( מוגבל ל םנציין עוד כי מספר הביטקוייני
שנים. כל מטבע ביטקוין ניתן לחלוקה עד  120עד  90 -להסתיים בעוד כצפוי תהליך הכריה ש
ספרות לאחר הנקודה, ליחידה שנקראת סטושי. עקב כך מלאי המטבעות הצפוי ממטבע  8 -ל

 .54ביטקוין שברירי 2,099,999,997,690,000 -מד על כהביטקוין עו

 ענדון בפורומים השונים שעסקו במטבבמטבע הביטקוין השווי של ההעברות הראשונות 
הביטקוין כאשר השימוש המשמעותי הראשון בביטקוין נעשה לטובת רכישת שני מגשי פיצה 

 מטבעות ביטקוין. 10,000 -בסניף פפה ג'ונס בארה"ב בתמורה ל
 

אותרה פגיעות בפרוטוקול הביטקוין. ההעברות לא אומתו בצורה טובה  2010באוגוסט 
היו מספר ניסיונות לזייף ביטקויינים, אך הזיופים הללו בטרם הן נוספו לשרשרת הבלוקים. 

ע"י מהנדסי מחשבים החברים בקהילת  אותרו והתקלה בפרוטוקול תוקנה עוד באותו החודש
הפגם המשמעותי היחיד בהיבט  היה פגם זה .פאנק -וצת הסייפרהביטקוין, ככל הנראה מקב

  הביטקוין.מטבע הייצור של 
 

. בורסה זו היא למעשה זירת Mt.Goxהוקמה בורסת המסחר בביטקוין, בורסת  2010בשנת 
מסחר אלקטרונית בעבור מטבעות ביטקוין. זירת המסחר הזו הייתה קיימת קודם לכן 

                                                           
 

53
 מהי כריית ביטקוין -איגוד הביטקוין הישראלי  

https://goo.gl/sVkhSE 
 

54
 ביטקוין -ויקיפדיה  

https://goo.gl/yx4At6 
 
 

https://goo.gl/sVkhSE
https://goo.gl/sVkhSE
https://goo.gl/yx4At6
https://goo.gl/yx4At6


 
 , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן

35  

 
 

 

טקוין. בסיסה של זירת מסחר זו הוסבה לטובת מסחר בבי 2010למוצרים אחרים אך בשנת 
 . 55יפן ,בטוקיו היה

 
( וארגונים נוספים החלו לקבל תרומות במטבע ביטקוין. Wikileaksוויקיליקס ) 2011בשנת 

שנרחיב לגביה ( Electronic Frontier Foundationבאותה שנה קרן החזית האלקטרונית )
במטבע ביטקוין ולאחר מכן גם הפסיקה את הסכמתה הסכימה לקבל תרומות בהמשך, 

 . מסוג זה בטענה שאין עדיין בסיס חוקי למערכת מטבע חדשה
 

נציין כי קרן החזית האלקטרונית הינה גוף ששם לעצמו למטרה להגן על זכויות יוצרים 
מך כספית וארגונית בהגנה משפטית על פרטים וארגונים בעלי טליות בכל העולם וכן תוידיג

 . 56טכנולוגיות חדשניות אשר יש להן פוטנציאל לשימור זכויות פרט ברשת
 

בהקשר זה, חוסר התמיכה של הקרן במטבע הביטקוין היווה אינדיקציה לחוסר הבשלות של 
ן שחוסר ומיכה לטענה כי הביטקוין הוא מטבע, כיוהמטבע באותה העת וכן מהווה ת

וכי לקרן אין ניסיון בהיבט החקיקתי  עבהתמיכה של הקרן מנומק בכך שהביטקוין הוא מט
סוגיה שהעסיקה את כל קהילת הביטקוין מראשית הקמתה.  .57עם מערכות מטבע חדשות

 חזרה קרן החזית האלקטרונית לקבל תרומות בביטקוין. 2013במאי 
 

( סרטון /w.weusecoins.comhttps://ww) WeUseCoinsקבוצת  פרסמה 2011בשנת 
 7 -עם כ (https://www.youtube.com/watch?v=Um63OQz3bjoויראלי ראשון )

נוצר מגזין  2011בסוף שנת מיליון צפיות נכון להיום, המסביר מהו ביטקוין ומהם יתרונותיו. 
 "מגזין ביטקוין". הביטקוין הראשון בשם

 
החלה עלייה הן בהיקפי המסחר והן בשוויו של הביטקוין. כבר בחודש פברואר  2013בשנת 
 -מיליון דולר במחיר של כ 1 -דיווחו אתרים שונים על מכירה של ביטקוין בשווי של כ 2013

הודיעו כי הם מקבלים תרומות  (OKcupid)ביניהן  דולר ליחידה. אתרים וחברות נוספות 22
( הודיע כי הוא מוכן The Internet Archiveגם בביטקוין, בנוסף "ארכיב האינטרנט" )

 ביטקוין. מטבע ב לעובדיו את האפשרות לקבל חלק משכרם להציע
 

שהוזכרה לעיל.  Mt.goxמהמסחר בביטקוין התבצע דרך זירת המסחר  70% 2013בשנת 
, הכל למטבע דולר 150הם נעו סביב  2013ר לאורך שנת כאשמחירי הביטקוין המשיכו לעלות 

 כפי שיפורט בהמשך. 
 

באותה שנה התפרסמה בארה"ב ההתייחסות הרגולטורית הראשונה לביטקוין כאשר הרשות 
ת ביטקוין ( הכריזה כי מי שעוסק בכרייFinCENלאכיפה של פשעים פיננסיים באינטרנט )

 (.Money Service Businessהוא עסק בתחום שירותי  הכספים )
 

. "כסף של צורה או מטבע" הוא ביטקוין כי קבע שופט פדרלי בטקסס ארה"ב 2013 באוגוסט
 יחידת" תחת הקטגוריה של  הביטקוין סיווג את גרמניה של האוצר משרדבאותה שנה, 

יחידות  26,000 -כ החרים FBI -ה, 2013 אוקטובר כלומר מכשיר פיננסי. בחודש" מידה
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  Wikipedia -Mt.gox 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox 

 
56

 אתר קרן החזית האלקטרונית  

https://www.eff.org/ 

 
57

  eff- eff and bitcoin 

bitcoin-and-https://www.eff.org/deeplinks/2011/06/eff 

 

https://www.weusecoins.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Um63OQz3bjo
https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox
https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox
https://www.eff.org/
https://www.eff.org/deeplinks/2011/06/eff-and-bitcoin
https://www.eff.org/deeplinks/2011/06/eff-and-bitcoin
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של חלק  58המשי" ככל הנראה ע"י השתלטות על המפתחות הפרטיים "דרך ביטקוין מהאתר
בכך בפעם הראשונה היה סכום משמעותי של ביטקוין בידי ארגון ממשלתי מלקוחות האתר, 

 כלשהו.
 

קוסיה בקנדה, אוניברסיטה בני הוצב כספומט הביטקוין הראשון בעולם 2013בנוסף, בשנת 
 זינו בלאס וגאס.גם ק כמובל את הביטקוין כתשלום הסכימה לק

 
 בחוזים לסחר המועצה אישור את TeraExchangeחברה בשם  קיבלה 2014בסוף שנת 

 רישוםלטובת  ( (U.S Commodity Futures Trading Commission- CFTCשל ארה"ב עתידיים
זוהי הפעם הראשונה בארה"ב שמוצר מבוסס . ביטקויןה של ומחיר על סהמבוס מוצר

 ביטקוין מקבל אישור רגולטורי מסוג זה.
 

 XBOXמטבעות ביטקוין כתשלום לרכישת משחקי  לקבל מיקרוסופט החלה 2014 בדצמבר

הודיעה ממשלת יפן כי הביטקוין  2016בשנת  (.Windowsויישומי תוכנת ההפעלה חלונות )
 .59מקובל כאמצעי תשלום דומה לכסף, כפי שפורט לעיל

 
עלו היקפי המסחר וכן מספר החנויות והחברות שמקבלות  2017 -2015במהלך השנים 

מצורף להלן תרשים הממחיש את הגידול המשמעותי בהיקפי השימוש תשלום בביטקוין. 
 (.4.1בביטקוין מאז הקמתו ועד היום )תרשים 

 
ה , סקל2016 -2009השינוי בהיקף העסקאות לחודש, בביטקוין בשנים  -34.תרשים 

 מוצג לוג של היקף העסקאות במקום היקף העסקאות(. y-תמית )בציר הלוגרי

 

 

. בישראל 61יעדים 9000 -כבתי עסק ב 100,0060 -מקבלים תשלום בביטקוין כלהיום נכון 
ת החופשיים, בתי עסק מתחומי המזון, המקצועו 200 -בכניתן לשלם בביטקוין לבדה 

                                                           
 

58
 בחוות דעת זו 5להרחבה בנושא מפתחות פרטיים ראה פרק  

 
59

 ההיסטוריה של הביטקוין -ויקיפדיה   

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin 

 
60

  21ct century taxation 
matters.html-tax-recent-currency-http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin
http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual-currency-recent-tax-matters.html
http://21stcenturytaxation.blogspot.co.il/2016/11/virtual-currency-recent-tax-matters.html
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. בין החברות המקבלות ביטקוין כתשלום 62ועודהאבטחה באינטרנט האופטיקה, האינטרנט, 
(, סאבוואי, צ'יפאייר wardpress, וורדפרס )ניתן למנות חברות ענק כמייקרוסופט, אמזון

  .63ועוד
 

מצורפים להלן שלושה תרשימים המדגימים את התפתחות המסחר בביטקוין בכל העולם 
בכל תרשים ניתן לראות את האזורים בעולם שבהם ניתן לשלם  .64(64. -44.תרשימים )

 בביטקוין.
 

בתרשים מוצגת מפת העולם כאשר בכל מקום שבו יש סימון על גבי המפה, ניתן לבצע רכישה 
בעסק כלשהו בעזרת מטבע הביטקוין. ככל שהסימון גדול יותר וכהה יותר ישנם יותר עסקים 

 י.המקבלים ביטקוין בתא השטח הרלוונט
 

ביטקוין, פברואר היעדים בעולם בהם יש עסקים המקבלים תשלום בפריסת  - 2.4תרשים 
2013. 
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  spend bitcoins 

http://spendbitcoins.com/places/serving/All 

 
62

  bitcoin wiki- וין בישראלרשימת העסקים שמקבלים ביטק 

https://goo.gl/hEDVgx 
 

63
  99 bitcoins 

bitcoins-take-stores-companies-payment-bitcoins-accepts-https://99bitcoins.com/who/ 

 
64

 coinmap.orgמקור התרשימים מהאתר   
37.61718750/2-https://coinmap.org/#/world/63.47014475/ 

http://spendbitcoins.com/places/serving/All
http://spendbitcoins.com/places/serving/All
https://goo.gl/hEDVgx
https://goo.gl/hEDVgx
https://99bitcoins.com/who-accepts-bitcoins-payment-companies-stores-take-bitcoins/
https://coinmap.org/#/world/63.47014475/-37.61718750/2
https://coinmap.org/#/world/63.47014475/-37.61718750/2
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המקבלים תשלום בביטקוין, פברואר היעדים בעולם בהם יש עסקים פריסת  - 4.3תרשים 
 .(יעדים 6,000 -)כ 2015

 

 
 

בביטקוין, פברואר פריסת היעדים בעולם בהם יש עסקים המקבלים תשלום  - 4.4תרשים 
 (.יעדים 8,000 -)כ 2017

 

 
 

  



 
 , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן

39  

 
 

 

מיליון מטבעות ביטקוין,  12 -מיליון איש שבבעלותם כ 1 -היו בעולם כ 2014נכון לשנת 
. נציין כי מספרים אלו 65מטבעות ביטקוין או פחות 10אלף איש המחזיקים  900 -מתוכם כ

שזהות המחזיקים בביטקוין הינה אנונימית וכן כיוון שאדם אחד יכול  כיווןהם הערכות 
 .66להחזיק את כספי הביטקוין שלו במספר ארנקים שונים

 
 .(2.4לוח ) 2014לשנת  מצורף להלן לוח המרכז את התפלגות ההחזקות בביטקוין

 

 

 ביטקוין

 

 2014פברואר  -: התפלגות ההחזקות בביטקוין 4.2לוח 

 

 שווי סך הכל  כמות  מספר 

 

 במיליוני דולרים מטבעות  מטבעות לאדם אנשים

     

 
 4,399 3,600,000 10,000מעל  70

 
930 1,000- 10,000 2,200,000 2,688 

 
13,000 100- 1,000 3,000,000 3,666 

 
85,000 10- 100 2,300,000 2,811 

 
250,000 1- 10 800,000 978 

 
340,000 0.1- 1 100,000 122 

 
230,000 0.01- 0.1 80,000 98 

 
90,000 0.002- 0.01 80,000 98 

 

1,009,000 
 

12,160,000 14,860 

 
        

 1,222 דולר\שער ביטקוין  *
 

 
 נכון לתאריך

 
12.3.17 

  
 

בעל גידול מרשים לסיכום, אנו רואים כי מטבע הביטקוין הוא כיום בעל תפוצה רחבה, ו
בבתי עסק וחברות רבות  מטבע הביטקוין מקובל כאמצעי תשלום הן בנוסף,בקצב התפוצה. 

 והן אצל משתמשי קצה רבים. 

 oxMt.Gזירת המסחר  4.4
 

את התפתחות המאורעות סביב עלייתה וקריסתה של זירת המסחר המרכזית להלן נציג 
. אירועים אלו היו משמעותיים מאוד בהתפתחות מטבע 2013 -2011למטבע הביטקוין בשנים 

הביטקוין והיו רבים בזמן אמת, שסברו כי קריסת זירת מסחר תוביל לקריסת מטבע 
 הביטקוין. 

 
חזקת את הטענה כי הביטקוין אינה "אופנה חולפת" העובדה כי מטבע הביטקוין לא קרס מ

 אלא תופעה משמעותית ומרכזית בעולם הפיננסי בכלל ובעולם המטבעות בפרט. 
 

 Magic: The" המשחק החלה את דרכה כאתר לסחר בקלפי Mt.Goxזירת המסחר היפנית 
Gathering, " ךהפהיא נרכשה ע"י גאון המחשבים הצרפתי מארק קרפלס, אשר  2011. בשנת 

שירות המאפשר למשתמשים לרכוש ולמכור  -לבורסת הביטקוין הגדולה בעולםאותה 
 . 67מסורתי כסףתמורה לביטקוין ב

                                                           
 

bitcoin forum  
65

 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=316297.0 

 
66

 בחוות דעת זו 5להרחבה בנושא ארנקי ביטקוין ראה פרק   

 
67

 "ניהול כושל, קוד פרוץ" -אתר גלובס  

3625562,00.html-http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=316297.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=316297.0
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3625562,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3625562,00.html
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קשיים טכנולוגיים והייתה חשופה למתקפות האקרים  זירת המסחרעם הקמתה חוותה 
ת הקשורות לאופן הטכני שבו היה בנוי פרוטוקול העברת מטבעות רבות ולבעיות נוספו

הצליחה להתמודד עם כל האיומים והתקלות ונפחי  Mt.Goxהביטקוין בין המשתמשים. 
  הלך ועלה בעקביות. אשר  ,ביטקויןההמסחר בה, הן בהיבט שווי והן בהיבט מספר מטבעות 

 
מהיקף  70%היא החזיקה והגיעה למצב שבו , זירת המסחר גדלה 2013עד חודש אפריל 
ולכן  במהלך חודש זה, . עליות המחירים היו חדות ביותרבמטבעות ביטקויןהמסחר העולמי 

(. market cooldownהפסיקה את המסחר ליומיים כדי לתת לשוק להתקרר ) הנהלת האתר
בכל יום נסחרו דולר ליחידה, כאשר  100 -המחיר ליחידת ביטקוין התייצב באותה שנה על כ

מיליון  15 -על סך של כבאותה התקופה יחידות ביטקוין. שווי המסחר היומי עמד  150,000 -כ
 .בממוצע דולר ליום

 
 Department of, הוציאה המחלקה לביטחון המולדת בארה"ב )2013בחודש מאי בשנת 

Homeland Security - DHSקשורות ( אזהרה כי היא תחרים כספים שמעורבים בעסקאות ה
שאין לה רישיון מהרשות לאכיפת פשיעה פיננסית  כיווןמוזאת  Mt.Goxת המסחר רלזי

מיליון דולר מכספי הסוחרים באתר. בחודש  5 -(. לאחר מכן אכן הוחרמו כFinCENברשת )
 .והאיום בהחרמת מטבעות הוסר הוציאה זירת המסחר רישיון מתאים 2013יוני 

 
תרשים ) Mt.Goxקוין לדולר, כפי שהוא נסחר בבורסת מצורף להלן תרשים של מחיר ביט

4.5). 
 

 .14פברואר  -12מחיר ביטקוין לדולר, פברואר  - 4.5תרשים 
 

 
 

החלו להתגלות קשיים במשיכת כספים מהאתר. לקוחות שביקשו  2013לקראת סוף שנת 
שלהם למשוך את כספם נאלצו להמתין שבועות ואף לפעמים חודשים לפני שקיבלו את הכסף 

 מהחשבונות באתר.
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הקפיאה את כל פעילותה והפסיקה את האפשרות לבקש  Mt.Gox, 2014בחודש פברואר 

למשוך כספים מחשבונות הלקוחות על מנת לנסות ולפתור את הבעיות הטכניות הנמצאות 
 באתר החברה. 

 
פיה תקלה כלשהי במערכת העברת להוציאה החברה הצהרה  לאחר מספר ימי בירור

 .68הביטקוין אפשרה לפורצים לבצע העברות מזויפות של מטבעות ביטקוין
 

והכריזה על עצמה פושטת  עוד באותו החודש סגרה החברה את אתר האינטרנט של המסחר
 744,408 -. מסמכים שהודלפו לרשת גילו כי החברה איבדה, בעקבות פרצת האבטחה, כרגל

 270,000 -דולר והיו שייכים לכ מיליון 480 -מטבעות ביטקוין שהיו שווים באותה התקופה כ
  משתמשים.

 
. ערכומר על , המטבע שבמסחר בביטקויןלמרות המשבר ו Mt.Goxלאחר פשיטת הרגל של 

 .ליחידה דולר 570 -של כ ערך אחרות המטבע נסחר לפי )זירות מסחר( בבורסות
 

דולר  1200 -ירידה מערך של כ חווה ערכו של המטבע Mt.Goxנציין כי לפני קריסת הבורסה 
 Mt.Gox -הירידה בערכו החלה לפני המשבר ב דולר ליחידה.  400 -ליחידה לערך של כ

  דולר. 570 -עד לערך של כ ולמעשה לאחר המשבר חווה ערך המטבע עלייה בערכו
 

רבים האמינו כי המשבר שהתרחש יסמן את תחילת סופו של הביטקוין אך בפועל היקפי 
 עלו בהמשך השנים, הכל כפי שיפורט בהמשך.המסחר רק 
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  Wikipedia -Mt.gox 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox
https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox
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 מעמדו הכלכלי של הביטקוין  5
 

ית והפיננסית. מטרת כלאת מנגנוני המסחר בביטקוין ואת התנהגותו הכל נסקורבפרק זה 
לאפיין את התנהגות הביטקוין מבחינת מסחר ומבחינת שווי וכל זאת כדי  הסקירות היא

ות ובפרט ביחס בין מטבע הביטקוין למטבעות אחר יםמשמעותי יםלנסות ולאתר הבדל
 .למטבעות המסורתיות

 
על מנת לבדוק האם  ותאת התנהגותם הפיננסית של מספר מטבעות נוספ נסקורלאחר מכן 

, בעיקר בהיבט תנודתיות יש הבדל בין התנהגות הביטקוין לבין התנהגות שאר המטבעות
 .ערכו של המטבע

 יןאפיון מנגנוני המסחר בביטקו 5.1
 

אפשרות להמיר דולרים, יורו שמציעות זירות מסחר רבות ברחבי העולם קיימות כיום 
ומטבעות פיאט נוספים לביטקוין. עם התפתחותם של מטבעות קריפטוגרפים נוספים, החלו 

 ,בהתאם לאופיו הדיגיטלי .במטבעות החדשיםזירות המסחר לאפשר מסחר גם חלק מ
 ימים בשבוע.  7שעות ביממה,  24המסחר בביטקוין אפשרי 

  
, כאשר המוכרת והגדולה מסחר בביטקוין מספר מצומצם של זירותתקיימו ה 2013שנת ב

יה במחירו של הביטקוין י. לצד העלפירטנו לעיללגביה , היפנית Mt.Goxביותר הייתה 
את  האינטרנט שהציעו יהחלו לצוץ מאות זירות מסחר חדשות ברחב 2013במהלך שנת 
 .מסחר בביטקוין האפשרות של

 
רבות מאותן זירות מסחר לא היו בעלות אמצעי האבטחה הטכנולוגיים המתאימים ולכן היו 
חשופות לפריצות חוזרות ונשנות וגרמו הפסדים כספיים גדולים למשקיעים ולבסוף נסגרו. 

זירות מסחר בטוחות ונוחות מספר זירות מסחר, אשר הצליחו למצב את עצמן כ 2014בשנת 
באותה תקופה החלו  .לחברות גדולות ויציבותוהפכו החלו לבלוט מעל השאר  ,לשימוש
  .עים גדולים לעולם המסחר בביטקויןמשקיכן קרנות הון סיכון ולהיכנס 

 
. בור המשתמש, זהה למסחר רגיל בבורסות המסורתיותתהליך המסחר בביטקוין, ע

וכל קונה או מוכר מציע מחיר וכמות שבהן הוא מעוניין לבצע המחירים ידועים לכולם 
עסקה. ההבדל היחיד הוא בכך שאת אישור העסקה מבצעים הכורים ולא גופים פיננסיים כפי 

 .69שיש בבורסות המסורתיות
  

ביטקוין לבין מטבע מסורתי הוא אופן האחסון של המטבע. לביטקוין בין הבדל המשמעותי 
אחר המחזיק את המטבעות. כל אדם מחזיק את המטבעות שברשותו אין בנק או כל גוף 

, בכונן קשיח בטלפון הניידהנמצאת אצלו במחשב,  /תוכנהבארנק דיגיטלי שהוא אפליקציה
או  בדיסק און קי )התקן אחסון נייד הניתן לניתוק מהמחשב ולכן גם מרשת האינטרנט(

 .באמצעים נוספים
 

ים, אחד פרטי ואחד ציבורי שמשמשים אותו למסחר לכל סוחר יש צמד מפתחות דיגיטלי
בביטקוין. את הארנק ניתן להוריד מהרשת ולאחסן על כונן נייד מכל סוג וכך למעשה המטבע 

 .70משמש מעין מזומן שניתן לאחסן "מתחת לבלטות"
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  cryptobit  

https://goo.gl/xJkAY0 
 

70
  99bitcoins - what is a bitcoin - video lesson 

https://goo.gl/mL2Qlm 

https://goo.gl/xJkAY0
https://goo.gl/xJkAY0
https://goo.gl/mL2Qlm
https://goo.gl/mL2Qlm
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מסחר בביטקוין הינו מסחר הדומה במאפייניו ובאופן המסחר בו למסחר בכל היבט אחר 
מספר זירות מסחר בולטות במטבעות  גביל להלןנפרט  ובמכשירים פיננסיים אחרים.במט"ח 

  .דיגיטליים

 
וב הספקים ממוקמת בלונדון ופועלת באמצעות חשבונות בנק בסלובניה. רהבורסה בריטית 

 .בזירה עצמהטקוין כפי שהוא מופיע ים לצטט את שער הביומשתמשי הביטקוין נוהג
 כתובת הזירה:

 https://www.bitstamp.net/ 

 
 

מנוהלת מקפריסין. מאפשרת מסחר בביטקוין ובשלל מטבעות אשר בורסה בולגרית 
 יואן סיני. והרובל ה יורו,האל מול הדולר,  גרפייםקריפטו

   כתובת הזירה:
https://btc-e.com/ 

 

 
  

ביותר ושקיפות מלאה רמת אבטחה גבוהה  זו זירהלאחת מזירות המסחר הבולטות בעולם. 
על ידי גורם חיצוני, אותה  מטבע עברה הזירה בדיקת יתרות 2014בתחילת  -מול לקוחותיה

 עברה בציון מושלם. 
 

להשקיע זירה אפשרו ל Hummingbird Venturesמספר סבבי גיוס מוצלחים מקרן ההון 
משאבים רבים באבטחת האתר ובבניית ממשק מסחר נוח ומשוכלל. הזירה מציעה מסחר 

תקדמות, מסחר בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים מובילים נוספים ומציעה אפשרויות מסחר מ
 ממונף והזנת סוגי הוראות מסחר מורכבות.

 כתובת הזירה:
https://www.kraken.com/ 

 

 
 

זירת מסחר המאפשרת מסחר בין מטבעות רבים לבין ביטקוין ומטבעות דיגיטליים נוספים. 
זירת מסחר זו מתאפיינת בממשק מדינות שונות.  140 -לקוחות מכ 400,000 -לחברה כ

 משתמש ידידותי ונגיש.
 כתובת הזירה:

 https://simplefx.com/dashboard/ 

 
חברה זו הינה חברה בינלאומית למסחר הרשומה בישראל. החברה מאפשרת מסחר במט"ח, 

תה הראשונה לאפשר מסחר בביטקוין כחלק ( ועוד. חברה זו הייCFDבחוזים צמודים )
 אינטגרלי מהמוצרים שהיא מציעה.

 אתר האינטרנט של החברה:
 https://www.plus500.com/Help/AboutUs.aspx 

 

https://www.bitstamp.net/
https://www.bitstamp.net/
https://www.bitstamp.net/
https://www.bitstamp.net/
https://btc-e.com/
https://btc-e.com/
https://btc-e.com/
https://www.kraken.com/
https://simplefx.com/dashboard/
https://simplefx.com/dashboard/
https://www.plus500.com/Help/AboutUs.aspx
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 רובוטים ומסחר אוטומטי
  

שמבוצע באופן אוטומטי ע"י תוכנות מחשב הינו מסחר  ינגמסחר אוטומטי או אלגוטרייד
מאפשר לבצע מספר רב  הלומדות את השוק בעזרת אלגוריתמים שונים. השימוש במכונות

 .71מן קצר ולגרוף רווחים משינויי שער מקומיים במסחר תוך יומישל עסקאות בז
 

סחר מהיקפי המ 70% -עולם ועל פי מחקרים שונים, כהמסחר מסוג זה נפוץ מאוד בבורסות 
היקפי המסחר האוטומטי במסחר בביטקוין אינם ידועים . 72בארה"ב מבוצעים ע"י מכונות

 :73נכון להיום אך יש מספר אפשרויות בתחום, כמפורט להלן
 
 

 
 

CryptoTrader -  בהתאמה אישית ואף מאפשר לבנות ולאפיין רובוט מסחר שירות המאפשר
להשכרה למשתמשים אחרים תמורת תשלום. טווח המחירים נע המיוצר להציע את הרובוט 

  תלוי ברובוט המוצע. –דולריםלמאות בין עשרות 
 אתר המוצר:

 https://cryptotrader.org/ 
 

 
 

Butter Bot-  הרובוט שלButter Bot  ומאפשר בדיקה של מאפשר מסחר אוטומטי בביטקוין
בכסף אמיתי. החברה מציעה מספר מסלולים לפני ביצוע מסחר  off-lineאסטרטגיות 

האתר סגור  $ לשנה.$150 לתקופה של שלושה חודשים ועד 90לרכישת הרובוטים הנעים בין 
 כרגע למשתמשים חדשים.

 אתר המוצר:
 http://www.butter-bot.com/ 

  

                                                           
 

71
 מסחר אלגוריתמי -ויקיפדיה   

https://goo.gl/TD1PyW 
 

מהעסקאות בבורסות. 70% -מכונות המסחר שולטות ב -גלובס  
72

  
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000780074 

 
73

  cryptobit  
xJkAY0https://goo.gl/ 

https://cryptotrader.org/
https://cryptotrader.org/
https://cryptotrader.org/
https://cryptotrader.org/
http://www.butter-bot.com/
http://www.butter-bot.com/
https://goo.gl/TD1PyW
https://goo.gl/TD1PyW
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000780074
https://goo.gl/xJkAY0
https://goo.gl/xJkAY0
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 י הביטקויןביצוע 5.2
 

שנים. במהלך תקופה זו עלה  8 -כ מזה מטבע הביטקוין, כנסקר לעיל, קיים בשוק הפיננסי
דולר כיום. שער הביטקוין תנודתי, במיוחד סביב אירועים  1,200 -ערכו מסנטים בודדים לכ

 בדומה למכשירים פיננסיים אחרים.במסחר הקשורים למטבע הביטקוין עצמו, 
 

ערכו של מטבע הביטקוין על פני שלוש תקופות מרכזיות במסחר התפתחות את  נסקור להלן
  .ביחס לדולר 74בביטקוין

 
 13אוגוסט  - 11ספטמבר 

 
תרשים המרכז את ערכי הביטקוין בחלוקה לשבועות לאורך התקופה הנסקרת ) תרשים להלן
 .כנספח א'. לוח המרכז את שער הביטקוין דולר בחלוקה לשבועות מצורף (5.1
 

. בחודש זה חברת 2012ניתן לראות כי ערכו של הביטקוין מתחיל לעלות בסביבות נובמבר 
( החלה לקבל תשלומים בביטקוין. עד לתאריך זה ערך המטבע נע סביב wardpressוורדפרס )

 30 -שים לאחר מכן, עלה ערכו של הביטקוין לכעשרה דולרים ליחידה ואילו חמישה חוד
 .300% -כ דולרים ליחידה, עלייה של

 
האירוע המרכזי שהתרחש בעולם תוך שבוע.  100% -בכאפריל עלה ערכו של המטבע  שבחוד

באותו זמן היה פשיטת הרגל של בנקים בקפריסין. פרשנים רבים מציינים כי יתכן ואירוע זה 
השקעת לאלטרנטיבה חיפשו גרם לעלייה בערכו של מטבע הביטקוין כאשר משקיעים 

 .75כספם
 

 

                                                           
 

74
 bitcoin chartsאתר  -מקור הנתונים ללוחות בחלק זה   

https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#igWeeklyztgSzm1g10zm2g25zcv 
 

75
  CNN money 

cyprus-http://money.cnn.com/2013/03/28/investing/bitcoin/ 
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 2013 - 2011דולר \שער ביטקוין :5.1תרשים 

https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#igWeeklyztgSzm1g10zm2g25zcv
https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#igWeeklyztgSzm1g10zm2g25zcv
http://money.cnn.com/2013/03/28/investing/bitcoin-cyprus/
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 51ספטמבר  -13אוגוסט 
 

תרשים עות לאורך התקופה הנסקרת )להלן תרשים המרכז את ערכי הביטקוין בחלוקה לשבו
 .כנספח ב'(. לוח המרכז את שער הביטקוין דולר בחלוקה לשבועות מצורף 5.2
 

בתקופה זו אנו עדים לשינויים משמעותיים בערכו של הביטקוין. המטבע החל את התקופה 
 -דולר ליחידה וירד חזרה לערך של כ 1120 -דולר ליחידה, עלה עד לערך של כ 110 -בערך של כ

 דולר ליחידה. בכל תקופת קיום המסחר בביטקוין זוהי התקופה התנודתית ביותר.  230
 

. שינוי משמעותי בערכו של בערך המטבע הדרגתית  עלייהבחודשים הראשונים נרשמה 
 200 -כמ עלה ערכו של המטבעכאשר  13עד נובמבר  13בחודשים אוקטובר  המטבע נצפה

דולר ליחידה. בתקופה זו היה ערכו של מטבע הביטקוין בעליה עקב  1120 -דולר ליחידה לכ
חברות המקבלות תשלומים או תרומות במטבע הצטרפות של חברות רבות למעגל ה

 הביטקוין.
 

אירוע שחיזק את ערכו של הביטקוין וככל הנראה נתן לו את הדחיפה המשמעותית לעבר 
סין כי לא תהיה מניעה משימוש דולר היה ההכרזה של הממשל ב 1100 -ערכים של כ

 .76בביטקוין עבור אנשים פרטיים
 

ורצופות  תה התקופה חווה הביטקוין ירידות מתונותבאו לאחר שהגיע לערך הגבוה ביותר
 . דולר בסוף התקופה 234 -שהביאו את ערכו לכ

 
מדינות רבות בעולם החלו להתייחס בצורה רצינית למטבע הביטקוין והחלו ליישם מגבלות 

ירידת זרז להיוותה  Mt.Goxמטבע. בנוסף, קריסת בורסת ב המחסררגולטוריות שונות על 
 הביטקוין. ערכו של מטבע
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 17מרץ  -15ספטמבר 
 

תרשים להלן תרשים המרכז את ערכי הביטקוין בחלוקה לשבועות לאורך התקופה הנסקרת )
 .כנספח ג'(. לוח המרכז את שער הביטקוין דולר בחלוקה לשבועות מצורף 3.5
 

ולר ד 450 -הכפיל את הביטקוין את ערכו ועמד על ערך של כ 2015אנו רואים כי עד סוף שנת 
 2016, כאשר בסוף שנת 2016ליחידה. לאחר מכן אנו עדים לעליות שהתרחשו במהלך שנת 

יה נמשכת וכיום עומד ערכו דולר ליחידה. מגמת העלי 960 -עמד ערכו של המטבע על סך של כ
  (.6.3.17 -נכון ל|) דולר ליחידה 1230 -מטבע אחד על כ של

 
אחד האירועים המרכזיים שהתרחשו בתקופה הנסקרת ואשר לא קיבלו התייחסות בסקירות 

שוק ווירטואלי שבו יכול כל אדם להקים חנות ולסחור בעזרת ביטקוין. שלעיל הינו פתיחת 
גדיל את כמות האנשים מ. פרויקט זה (OpenBazaarפרויקט זה נקרא הבאזר הפתוח )
. כתובת 77פוטנציאל על ידי מספר חברות השקעה גדולותהמשתמשים בביטקוין והוא זוהה כ

 ./https://openbazaar.org: של הפרויקט האתר
 

בחירת טראמפ לנשיא ארה"ב. מאז בחירת טראמפ חוו השווקים  אירוע משמעותי נוסף היה
  בארה"ב עלייה. עלייה זו יכולה להסביר חלק מעליות השערים במטבע הביטקוין.
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  למטבעות אחרים השוואת הביטקוין 5.3
  

ים אל מול הדולר: הלירה הטורקית מטבעות נוספ שלושהמבחינה פיננסית  בפרק זה נסקור
האם התנודתיות שהוצגה לעיל בשערו של מטבע הביטקוין נבחן . לאחר מכן והאירו הין היפני

 שהוא סחורה. מכך שהוא כסף אלא מכךמצביעה על כך שערכו אינו נובע 
 

בעבור כל מטבע שבחרנו להציג, סקרנו תקופות שונות וזאת על מנת להדגיש מגמה מסוימת 
רכי המטבע. לכל מטבע התנהגות שונה בערכי המסחר במטבע או על מנת להראות שונות בע

ככל בתקופות זמן שונות וכמובן שבחירת תקופות זמן אחרות היו משנות את הנתונים אך 
 לא את המסקנות הנובעות מהם. הנראה 

 
 2017עד  1990 - מטבע הלירה הטורקית

 
 הלירה הטורקית היא המטבע הרשמי של מדינת טורקיה וככזה מהווה הילך חוקי בטורקיה.
ערכה של הלירה טורקית לעומת הדולר ידע עליות ומורדות לאורך השנים אך באופן כללי 

 שנים. 17 -נמצא במגמת עלייה הנמשכת כ
 

השקעה בלירה הטורקית הייתה בתקופות מסוימות אפיק השקעה מועדף על ידי אנשי 
 . 78פישמןעסקים ישראלים, כאשר הדוגמא המפורסמות בתחום היא השקעותיו של אליעזר 

 

לאורך התקופה  חודשיםבחלוקה ל הלירה הטורקיתמצורף להלן תרשים המרכז את ערכי 
חודשים בחלוקה להלירה הטורקית לדולר (. לוח המרכז את שער 4.5תרשים הנסקרת )
 .נספח ד'מצורף כ

 
ושבאופן כללי ערכו היה תנודתי  2000ניתן לראות כי ערך המטבע עלה בצורה חדה סביב שנת 

. עלייה זו 1600% -מגמת עלייה כללית. בכל התקופה הנסקרת עלה ערכו של המטבע בכעם 
מסחר גובר במטבע ע"י משקיעים ל של גורמים מאקרו כלכליים ובנוסף קשורה למגוון רחב

 כדוגמת אליעזר פישמן.
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3254963,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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 2017 -2009 - ין היפנימטבע ה
 

הין ילך חוקי ביפן. ערכו של המטבע הרשמי של מדינת יפן וככזה מהווה ה היפני הואהין 
 בתקופה הנסקרת ומשתנה בעשרות אחוזים בתקופות זמן קצרות.היפני תנודתי 

 
בחלוקה לשבועות לאורך התקופה הנסקרת הין היפני מצורף להלן תרשים המרכז את ערכי 

 .'הנספח בחלוקה לשבועות מצורף כהין היפני לדולר (. לוח המרכז את שער 5.5תרשים )
 

 90 -ניתן לראות כי למטבע תנודתיות רבה בערכו. בתחילת התקופה הנסקרת עמד ערכו על כ
ין  114 -ין לדולר ובהמשך עלה עד שהגיע לערך של כ 78 -כלין לדולר, לאחר מכן ירד ערכו 

 לדולר כיום.
 

ן שזהו טווח הערכים שבו מתרחש וולא אפס, כיו 60נציין כי הערך הנמוך בתרשים הינו 
 השינוי בערכי המטבע.
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 2017 -2000 -האירומטבע 
 

היורו הוא המטבע הרשמי של האיחוד האירופי וככזה מהווה הילך חוקי במדינות האיחוד 
 האירופי. 

 
בחלוקה לשבועות לאורך התקופה הנסקרת היורו מצורף להלן תרשים המרכז את ערכי 

 .'ונספח בחלוקה לשבועות מצורף כהיורו לדולר (. לוח המרכז את שער 5.6תרשים )
 

ערכו של היורו ידע עליות ומורדות לאורך התקופה הנסקרת. בשמונה השנים הראשונות עלה 
זה לא ניתן . גם במקרה 40% -ובשמונה השנים שלאחר מכן ירד ערכו בכ 60% -ערכו בכ

ליים וסביר להניח כי ערכו של המטבע רק ע"י גורמים מאקרו כלכלהסביר את התנודתיות ב
 למסחר במטבע ולהשקעה במטבע השפעה רבה על ערכו.

 

 
 
 

כל לפי השינוי בערכיו.  )סחורה או נכס( מטבעכי לא ניתן לאפיין את מהותו של  אנו רואים
המטבעות חווים שינויים מהותיים בערכם לאורך התקופות הנסקרות, חלק חווים עליות 

הלאה. למטבעות, כמו גם לסחורות, מגוון רחב של גורמים וירידות, חלק רק עליות וכך 
 -ון התיאורטי שמסכם את כל ההשפעותהמשפיעים על ערכם. ביקוש והיצע הוא המנגנ

 .גם יחד מאקרו כלכליות ומסחריות
 

ערכו של מטבע הנסחר בשוק החופשי נקבע לפי הביקוש וההיצע ואלה בתורם נקבעים על פי 
כולוגיים ומאקרו כלכליים. הטענה כאילו ערכו של מטבע הוא נפרד מגוון רחב של גורמים פסי

 כפי שנסקר לעיל. של המטבע אינה הגיונית בהקשר זה, מהביקוש וההיצע
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 היבטים שונים ביחס למעמדו של הביטקוין כמטבע 6
 

על מנת להניח את זו, חוות דעת באת כלל הסקירות והניתוחים שביצענו  נפרושבפרק זה 
של הביטקוין כמטבע מבחינה  הכלכלי העובדתית והרעיונית לקביעת סיווגוהתשתית 
 , חברתית, כלכלית ועוד.רגולטורית

 
בסקירתנו המובאת להלן נתמקד בהיבטים וההתייחסויות השונות הקשורים לנקודת המבט 
הכלכלית והתאמת ההגדרות השונות לפעילות הכלכלית, לרבות בהשוואה למטבעות אחרים. 

סוגיה החברתית ובשאלת האמון שניתן במטבע הביטקוין ע"י האנשים. לאחר מכן בנרחיב 
האם הביטקוין עונה על ההגדרה הכלכלית למטבע וכן נבדוק את הסוגיה הכלכלית ונסקור 

 האם הביטקוין נסחר באופן דומה לזה שנסחר מט"ח אחר. 
 

 נצביעזו ו חוות דעתמאת כלל מאפייני הביטקוין כפי שעולים נסכם ביצוע ההשוואה  לאחר
 .ולא סחורההביטקוין הוא כסף על כך ש

 

  רגולטורייםהיבטים  6.1
 

שהבאנו רגולטורית הנובעות מהסקירה ה הכלכליות והעקרוניות בפרק זה נתרכז במסקנות
לביטקוין בישראל המתאימה רגולטורית . נראה כי ההגדרה הבישראל ובעולםעל המצב  לעיל
 חוץ.מטבע שהביטקוין הוא היא 

 
במדינות העולם נהוגה מדיניות מיסוי על הפעילות בביטקוין המזכירה נראה כי לאחר מכן 

 את זו של המסחר במטבע חוץ.
 

העולות  הכלכליות כפי שנסקר לעיל ההגדרה בארץ לא מכסה ומבארת את כלל הסוגיות
רץ בהקשר של רישום דיגיטלי של כסף בכלל ושל מטבעות דיגיטליים בפרט. ההגדרה בא

"שטרי כסף או מעות )מטבעות( שהם הילך למטבע חוץ מופיעה לכאורה בחוק בנק ישראל: 
 . 79חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל"

 
כפי שהוסבר לעיל, על מנת שמטבע ייחשב כמטבע חוץ צריכים להתקיים שלושה תנאים 

מדינת חוץ והמטבע מצטברים: המטבע הוא שטרי כסף או מעות, המטבע מהווה הילך חוקי ב
 איננו מהווה הילך חוקי בישראל.

 
מענה לכל נושא הרישום הדיגיטלי של כסף שמהווה מספק הגדרה זו לא התנאי הראשון ב

כיום את עיקר הפעילות הכלכלית בעולם. כפי שציינו לעיל בנק ישראל עצמו מחזיק ביתרות 
י כסף ומעות המגבים את מיליארדי דולרים מבלי שיהיו לו שטרעשרות מט"ח בגובה של 
 הרישום הדיגיטלי.

 
 לפעילות של בנק ישראלעל מנת לחזק את טענתנו בדבר האבסורד שבהגדרה זו נציין כי 

)רכישת דולרים או אג"ח דולרי בשוק החופשי( השפעה משמעותית על מצבה בשוק המט"ח 
על מנת  ישראל מבוצעתראל. למעשה, פעילות זו של בנק המאקרו כלכלי של מדינת יש

 להשפיע על מצבה המאקרו כלכלי של מדינת ישראל.
 

מיתרות המט"ח של הבנק  יםנתונים מאקרו כלכליים רבים של מדינת ישראל מושפע
הכללי של ענפי הייצוא  םהשקל מול הדולר, מצבשערו של  המרכזי, ביניהם ניתן למנות את

 ח ועוד. והייבוא במשק, גובה ההכנסות של בנק ישראל מריביות על יתרות המט"

                                                           
 

79
 1סעיף  - 2010חוק בנק ישראל, התש"ע   

https://www.boi.org.il/he/AboutTheBank/Law/Documents/new_law_2010.pdf 
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לעיל מושפע מפעילות ענפה שמתבצעת כולה בעולם הדיגיטלי, אף לא שטר אחד כל הנסקר 

או מטבע אחת עוברים מיד ליד במהלך הפעילות שנסקרה לעיל. הדבר מתרחש באין ספור 
 . העולם עסקאות ברחבי

 
ברור אם כן שההגדרה של מטבע חוץ כאובייקט פיזי איננה מתאימה לאופי המאקרו כלכלי 

 של ימינו. רוב רובה של הפעילות הכלכלית מתבצע רק בעזרת רישומים דיגיטליים.
 

בהקשר זה ההבדל המהותי בין מטבעות דיגיטליים, וביטקוין ביניהם, לבין הכסף המסורתי 
העסקאות. במטבע המסורתי מאשרים את העסקאות הגופים את אשר מהגוף ההוא בזהות 

הפיננסיים השונים ואילו במטבע הביטקוין אישור העסקה מתבצע באופן מבוזר ע"י הכורים 
 בתהליך שתואר בהרחבה לעיל.

 
ההגדרה של מטבע חוץ איננה מתייחסת לזהות הגוף הפיננסי המאשר את העסקאות ומכאן 

ספיק כדי לקבוע שאובייקט כלשהו איננו מטבע. נציין גם שעלויות שהבדל זה לבדו אינו מ
העסקה הנמוכות במטבע הביטקוין מקרבות אותנו יותר למצב של שוק משוכלל מבחינה 

 כלכלית )בשוק משוכלל אין עלויות העסקה(.
 

ו מקיף ( גם הוא איננ"מהווה הילך חוקי במדינת חוץ") בנק ישראל התנאי השני המצוין בחוק
נקודה זו נביא את המקרה של הפזו הקובני. במדינת קובה  תדויק מספיק. לטובת המחשומ

נהוגים שני סוגי מטבעות אשר שניהם מהווים הילך חוקי. המטבע הראשון נקרא פזו קובני 
(CUP והוא משמש למסחר )פנים ( ואילו המטבע השני הינו פזו סחירCUC אשר משמש )

 )ייבוא וייצוא(.  חוץלמסחר 
 

ברור אם כן שהפזו הקובני המשמש למסחר פנימי עונה על כל ההגדרות של מטבע חוץ בחוק 
בנק ישראל אך עדיין איננו מהווה מטבע חוץ באופן מהותי מכיוון שאין לו ערך מחוץ למדינת 

. מקרה זה 80קובה וכיוון שמדינת קובה עצמה הגדירה מטבע אחר להיות מטבע החוץ שלה
 עיראקי שנסקרה לעיל ולסוגיות נוספות שבוודאי קיימות.נוסף לסוגיית הדינר ה

 
 .להלן לוח המרכז מספר מדינות בעלות הילך חוקי ייחודי לאותה המדינה ופירוט קצר בנושא

י שהיא מופיעה בחוק פהלוח מדגיש את חוסר העקביות וחוסר השלמות בהגדרת מטבע חוץ כ
 .(6.1לוח ) בנק ישראל

 
מקרים רבים שבהם ההגדרה "הילך חוקי" משתנה בין המדינות וכן ניתן לראות כי קיימים 

שתחת אותה הכותרת של הילך חוקי נכנסים סוגים שונים של מטבעות ושטרות אשר לא 
 כולם יכולים לשמש כמטבע חוץ.

 
 הלוח מצורף בעמוד הבא.

  

                                                           
 

80
 לאומי.-המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין -ישראל  -קובה   

http://www.tavor.biz/files/reviews/review_cuba.pdf 

http://www.tavor.biz/files/reviews/review_cuba.pdf
http://www.tavor.biz/files/reviews/review_cuba.pdf
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 ביטקוין

 2017 -1980: סוגים ייחודיים של "הילך חוקי" בעולם, 6.1לוח 

 שנים סוגי הילך חוקי מדינה

לפני מלחמת המפרץ הראשונה היה נהוג בעירק מטבע בשם  עירק   
דינר עירקי )שנקרא גם דינר עירקי שוויצרי(. לאחר מלחמת 

המפרץ הטביע משטרו של סדם חוסיין מטבע חדש בשם דינר 
סדאם וביטל את הדינר העירקי. הדינר העירקי המשיך להיות 

הסמוכות לעירק  ובסופו של דבר  המטבע המקובל במדינות
חזר להיות המטבע של עירק. לאחר פלישת ארה"ב הוחלף 
המטבע בעירק במטבע בשם דינר עירקי חדש אשר הוחלף 

 בעבור הדינר העיראקי הישן 1:1בשער של 

1990- 2003 

אחד למסחר פנימי  -בקובה נהוגות שני מטבעות רשמיים  קובה
מתקיים מטבע שהינו הילך ואחד למסחר חיצוני. בצורה זו 

חוקי בקובה אך איננו מטבע חוץ באופן מעשי כיוון שלא 
 משמש למסחר מחוץ לקובה

 גם כיום זהו המצב בקובה

אוסטרליה
8182

באוסטרליה נהוגים שני סוגים של מטבעות שנחשבים הילך  
חוקי. הראשון הוא השטרות והמעות האוסטרלים הסטנדרטיים 

(AUD ואילו השני הוא מטבעות זהב וכסף שמוטבעות )
 במטבעת פרת'. 

גם כיום זהו המצב 
 באוסטרליה

קנדה
83

( להיות ההילך החוקי CADבקנדה מוגדר הדולר הקנדי ) 
לסרב לקבל שטרות מותר במדינה אך לצדדים בעסקה 

המונפקים ע"י הבנק המרכזי לטובת תשלום חוב )הכוונה 
שטרות בערכים גבוהים(. בכך שסוחרים יכולים לסרב לקבל 

שונה ההגדרה עצמה של הילך חוקי בקנדה משאר מדינות 
 העולם

 גם כיום זהו המצב בקנדה

בריטניה
84

בבריטניה נהוגות מפעם לפעם הנפקות של מטבעות לציון  
(. למטבעות commemorative coinsאירועים בהיסטוריה )

הילך ואילך ערך נקוב, הן נחשבות  1990אלו, החל משנת 
חוקי בבריטניה ויחד עם זאת אין חובה על מוסדות פיננסיים 

לקבלם ולעיתים ערכם שווה יותר או פחות מזה הנקוב על 
המטבע. מטבעות אלו, על אף שהן הילך חוקי בבריטניה 

 חסרות ערך פורמלי מחוץ למדינה עצמה

 גם כיום זהו המצב בבריטניה

      

 
בנק ישראל איננה מקיפה ואיננה נותנת מענה לסוגיות נציין כי העובדה שההגדרה בחוק 

מתפתחות בשאלת הגדרת מטבע החוץ איננה מפתיעה והיא  נובעת, ככל הנראה, מכך שהיא 
 מעולם לא הייתה אמורה לתת מענה מסוג זה, כפי שמפורט להלן.

 

                                                           
 

81
 הילך חוקי -ויקיפדיה  

https://goo.gl/32i1sI 
 

82
  Perth mint 

http://www.perthmint.com.au/ 
 

83
 הילך חוקי -ויקיפדיה   

https://goo.gl/32i1sI 
 

84
  love money 

https://goo.gl/ERIkaT 

https://goo.gl/32i1sI
https://goo.gl/32i1sI
http://www.perthmint.com.au/
https://goo.gl/32i1sI
https://goo.gl/32i1sI
https://goo.gl/ERIkaT
https://goo.gl/ERIkaT
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גדרת סוגיה נוספת הנדונה בהקשר זה היא סוגיית הרלוונטיות של חוק בנק ישראל לעניין ה
מטבע חוץ בהקשר של מיסוי. כפי שהוסבר לעיל, חוק בנק ישראל מגדיר את תפקידיו 
ומטרותיו של בנק ישראל בשמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהתפתחות המשק, סיוע 

 ממשלה מסוימות וכיוצא באלה. תכניותבהוצאה לפועל של 
 

ף וההגדרות הנמצאות בחוק אם כן, בנק ישראל עוסק בסוגיות מאקרו כלכליות רחבות היק
בנק ישראל נמצאות שם לטובת שימושן בחוק ספציפי זה ולא לטובת הגדרות רחבות הנוגעות 

 לכלל מערכת החוק הישראלית.
 

כדי להדגיש נקודה זו נציין כי סוגיית המיסוי היא סוגיה מאקרו כלכלית כבדת משקל. באופן 
מדיניות מאקרו כלכלית במגוון דרכים: מס יותר מדויק מיסוי יכול לשמש ככלי לקידום 

ות כלכלית מסוימת )למשל החזקת שלוש דירות( ועוד. על להכנסה שלילי, מיסוי יתר על פעי
לים אין לבנק ישראל בפסקה זו הינם נושאים מאקרו כלכ יםהנסקרהנושאים אף שכל 

 הסמכות או הרשות לקבל החלטות בהקשרים אלו.
 

ל היבטיו השונים נפרד מפעילות בנק ישראל עד כדי כך שגם כלומר, תחום המיסוי על כל
עדיין אין לבנק  ,במקומות שבהם יש השקה בין מטרות בנק ישראל לבין פעילות מיסוי כלשהי

 ישראל דריסת רגל רשמית ומשמעותית בתהליך קבלת ההחלטות. 
 

הינה סוגיה  בנוסף, סוגיית המיסוי של המטבעות הדיגיטליים בכלל ומטבע הביטקוין בפרט
ון שמיסוי מפלה של מטבעות דיגיטליים אל מול מטבעות וכלכלית מובהקת כי -אסטרטגית

אחרים עלול לעכב את התפתחות התחום בארץ, מה שעלול לפגוע ברמת התחרותיות 
 שווקיה הפיננסיים של מדינת ישראל.ב
 

מטבע  כלומר, גם אם בדרך כלשהי יימצא ויתקבל נימוק כלשהו המאפשר להכיל את
ן שמטבע הביטקוין חדש והביטקוין במסגרת החקיקה הקיימת )דבר שאיננו סביר כיו

מהחקיקה הקיימת( עדיין יש להעביר את קבלת ההחלטות לגביו לרמה האסטרטגית 
מדינתית על מנת שלא נמצא את עצמנו עומדים מול "שוקת שבורה" בהקשר זה בעתיד 

 הקרוב או הרחוק.
 

נות שונות בעולם הוכר הביטקוין כסוג של כסף או כאמצעי תשלום. נחזור ונציין כי במדי
בגרמניה הוכר הביטקוין כ"כסף פרטי" )כסף שמיוצר ע"י אנשים פרטיים(, ביפן הוכר מטבע 
הביטקוין כאמצעי תשלום, בשוודיה הוגדר כי על הרווחים הנובעים ממסחר במטבע 

 capitalחים של מסחר בכסף מסורתי )הביטקוין יוטל מס באותו אופן שבו מוטל מס על רוו
gains.בארה"ב קיבל הביטקוין מעמד של כסף בפסיקה של שופט בטקסס ועוד ,) 

 
אם כי לסיכום, לא קיימת כיום מסגרת משפטית ברורה ומקיפה, לא בארץ ולא בעולם )

כנסקר לעיל( המגדירה ומסכמת בעולם ישנו מענה מקיף יותר מאשר בארץ לסוגיה זו, הכל 
מטבע הביטקוין ואת  הנובעות ממעמדו הרגולטורי של  הסוגיות העקרוניות והכלכליותאת 

 נגזרות המיסוי הנובעות מכך. 
 

עקב כך, יש לבחון את הגורמים החברתיים והכלכליים המגדירים אובייקט כלשהו ככסף 
עים הממצאים והמסקנות הנובולבחון האם הם מתקיימים עבור מטבע הביטקוין ולפי 

 של מטבע הביטקוין. מבדיקה זו להכריע לגבי מעמדו
 

 היבטים חברתיים 6.2
 

את היקף השימוש במטבע הביטקוין על מנת לנסות ולקבוע האם הביטקוין  נסקורבפרק זה 
את היקפי השימוש  שסקרנומקובל על הציבור כאמצעי תשלום, כלומר כסוג של כסף. לאחר 

 האופציות השונות למסחר סטנדרטי )קניית מוצרים בחנויות ובאינטרנטבביטקוין ואת 
 שקיימות עבור המטבע הגענו למסקנה שהביטקוין משמש ככסף בפועל. (וכיוצא באלה
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ולאחר כי הביטקוין הוא כסף עבור חלקים נרחבים מהעולם העסקי והפרטי נסיק כאמור, 

הגדרת הביטקוין כסחורה בהקשרים של הבעייתיות הנרחבות את המשמעויות מכן ניתחנו 
 אלה.

 
כפי שסקרנו לעיל השימוש במטבע הביטקוין הולך ונעשה נפוץ ומקובל ככל שהזמן עובר. 

 -עסקים מסביב לעולם בכ 100,000 -תשלומים ותרומות במטבע הביטקוין מקובלים כיום בכ
קים קטנים, מדינות שונות. בין המקבלים תשלום בביטקוין ניתן למנות עסבערים  9000

 אתרי אינטרנט, חברות ענק, ארגונים חברתיים, עמותות ללא כוונות רווח ועוד.
 

שוק ייעודי ווירטואלי שבו אף נפתח לאחרונה  .לביטקוין לבדו זירות מסחר רבות ומגוונות
(. למטבע OpenBazaarיתבצע מסחר אך ורק בעזרת מטבע הביטקוין בפשטות ובמהירות )

ים, פורומים וקהילות שמקדמות את תפוצתו של המטבע בקרב הקהל הביטקוין עשרות אתר
הרחב ומייצרות מגון פתרונות למשתמשי הקצה על מנת שיוכלו להשתמש במטבע במהירות 

 וביעילות.
 

קבעה כי  בישראל ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין 2013בחודש יולי להמחשה, נציין עוד כי 
כך: "לא יקבל מצוין . בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, בביטקוין אפשר לשלם לעו"ד

עורך דין שכר טרחה בעד עבודתו המקצועית אלא בכסף". ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין 
, ומכאן כאמצעי תשלום לביטקוין שירותים משפטיים בתמורה העניקקבעה כי אין מניעה ל

 .85ענייןשע"פ לשכת עורכי הדין, ביטקוין הוא כסף לכל דבר ו
 

משתמשים במטבע הביטקוין היא העובדה כי מספר גדול כל כך של בתי עסק ואנשים 
כשלעצמה מספיקה על מנת לתת לו תוקף של מטבע. הרי לא קיימת סחורה כלשהי בעולם 
שבה ניתן גם לקנות משקפי שמש בחנות בישראל, גם לקנות משחקים של חברת 

 לקנות פיצות בארה"ב וגם לשלם לעורכי דין בארץ. מייקרוסופט, גם לשלם לחברת אמזון, גם 
 

יותר מכל היבט אחר, עובדה זו לבדה מספיקה על מנת להכריע כי לכל צורך מעשי הביטקוין 
משמש כאמצעי תשלום )כפי שהוכר במספר מדינות כנסקר לעיל( ולכן מהווה כסף. הגדרתו 

ותה של כלכלה שחורה שבה של הביטקוין כסחורה ולא כאמצעי תשלום תהווה פתח להתפתח
 לא משלמים מיסים על הכנסה, לא משלמים מע"מ על מכירת סחורות ועוד. 

 
המיסוי הקשורות  "הטבות"מאפשרת את ולא כסחורה כסף מטבע הביטקוין כהגדרתו של 

אך גם מאפשרות את הגבייה הנרחבת של מיסים  של המטבע ברווחים הנובעים משינוי בערכו
 . אחרת שנלווית לשימוש בו כמטבעמכל פעילות כלכלית 

 
הגדרת הביטקוין כסחורה פותחת פתח חוקי לכלכלה שמתנהלת ללא תשלום מיסים כלל. 

כאשר בפועל הוא מתפקד ככסף במובן זה שניתן  ,במידה ומטבע הביטקוין ייחשב כסחורה
רים, להמיר אותו למטבעות אחרים וכיוצא באלה, יאפשר לכל בעל עסק לרכוש בעזרתו מוצ

שחפץ בכך למכור את מוצריו בתמורה למטבע הביטקוין ובכך להימנע הן מתשלום מע"מ על 
   העסקאות והן מתשלום מס הכנסה על רווחיו.

 
 הפעילות הקשורה במטבע עלבכך ייווצר מצב שבו רשויות החוק, בבואן להכיל את מרותן 

 בעצם יוצרות את המציאות ההפוכה.  ,הביטקוין
 

לסיכום, ישנה בעייתיות רבה בהגדרתו של הביטקוין כסחורה ולא ככסף. כל הפעילות 
הכלכלית הקשורה בביטקוין מתנהגת במהותה כמו פעילות כלכלית בכסף, כפי שיפורט עוד 
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לא כדאית בהמשך. התעלמות מעובדה זו, תהפוך את השימוש במטבעות המסורתיים ל
 מבחינה פיננסית, ועל כך נאמר "סוף מעשה, במחשבה תחילה".

 
 .(6.1תרשים מצורף להלן תרשים הממחיש נקודה זו )

 

 

 היבטים כלכליים 6.3
 

ההגדרות לכסף הן מבחינה כלכלית תיאורטית והן מבחינת מאפייני חזור על בחלק זה נ
המסחר במטבע חוץ. נראה כי אין הבדל בין מטבע הביטקוין לבין כל מטבע חוץ אחר ומכך 

 נסיק שמבחינה כלכלית מטבע הביטקוין הוא כסף לכל דבר ועניין. 
 

 ביטקוין ככסף מבחינה כלכלית
 

  :ייחשב ככסף מבחינה כלכלית עליו לקיים שלושה תנאיםכפי שצוין לעיל, על מנת שאובייקט 
 

 , ערך אוגר .1
  ערך חישוב כיחידת משמש .2
 . חליפין כאמצעי משמש .3

 
כסף מבחינה ללהלן מדוע מטבע הביטקוין עומד בשלושת התנאים הנ"ל ולכן נחשב נבחן 

 כלכלית.
 
 

 משמש כאמצעי חליפין
 

כאמצעי להעברת ערך בעבור סחורה בין שמש לעל מנת לשמש ככסף על מטבע הביטקוין 
, כפי שפורט לעיל, שמוכנים בארץ ובעולםבים ומגוונים כיוון שישנם בתי עסק ר קונה למוכר.

לקבל את הביטקוין כצורת תשלום אזי הוא משמש כאמצעי חליפין. יתרה מזאת, במספר 
 מדינות בעולם, שהבולטת שבהן היא יפן, הוכרז הביטקוין כאמצעי תשלום.

 
עסק בכל העולם וכן יתרה מזאת, הביטקוין מקובל כאמצעי תשלום במספר רב של בתי 

. כך, גם אם מחירו של להמרה בין מטבע מקומי כלשהו לביטקויןזמינה קיימת מערכת נוחה ו
מוצר מסוים נקוב בשקלים בחנות שמקבלת ביטקוין, קל לבצע את ההמרה המתאימה 

 טקוין.ולהעביר תשלום בעד המוצר במטבע בי
 

בכך, נבדל מטבע הביטקוין מסחורות ומוצרים פיננסיים אחרים. לא ניתן להיכנס לחנות 
גם אם הייתה חנות אשר נקובים בשקלים ולשלם בעזרת זהב. שמחירי המוצרים בה 

מאפשרת סוג כזה של מסחר, אזי היינו נתקלים במכשול טכני, כיצד ניתן לחצוב בדיוק את 
מוצרים והדבר נכון גם לגבי סחורות אחרות ר הנקוב בשקלים. כמות הזהב המתאימה למחי

 פיננסיים אחרים.
 

היה מורכב מאוד ואולי אף בלתי  , השימוש בו כאמצעי תשלוםהיה סחורהאם ביטקוין 
 לא היה מוכר כאמצעי תשלום במדינות רבות.   אפשרי ובוודאי שמטבע הביטקוין

 

הגדרת הביטקוין  
 כסחורה

אין חובות דיווח  
ותשלום הנוגעות  

לעסקאות בביטקוין  
מס הכנסה , מ"מע)

 ('וכו

התפתחות כלכלה  
בעלי   -אלטרנטיבית 

עסקים מעדיפים  
לבצע תשלומים  

 בביטקוין
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 משמש כיחידת חישוב ערך
 

יחידה שיחסית אליה נמדדים ערכם של הביטקוין להוות מטבע על מנת לשמש ככסף על 
בר המרה למספר רב של  תנאי זה מתקיים מתוקף היותו של מטבע הביטקוין. מוצרים

מטבעות בעולם, ובפרט למטבע הדולר. כך לדוגמא כל מוצר שניתן לנקוב את מחירו 
 ן על פי השער המתאים. בדולרים, ניתן גם לנקוב את מחירו בביטקוי

 
מספר רב מאוד של יחידות בנוסף, כפי שפורט לעיל, ניתן לחלק כל יחידה של מטבע ביטקוין ל

ולכן גם אם ערכו של מטבע ביטקוין אחד יהיה גבוה, תמיד ניתן יהיה לחלק את התשלום 
 .מסובכיםלשבר כלשהו של המטבע בצורה מידית וללא שימוש באמצעים 

 משמש כאוגר ערך
 

שמש כמעביר ערך מתקופה לתקופה. דבר אשר על מטבע הביטקוין ל כסףעל מנת לשמש כ
 מקובל באופן רחב.הוא מתקבל מן העובדה שהכסף עשוי מחומר שאינו מתכלה וש

 
סעיף זה הינו הבעייתי ביותר בנוגע לביטקוין וזאת כיוון שערכו נוטה להשתנות בצורה חדה 
יותר מערכם של המטבעות המסורתיים. יחד עם זאת, כפי שהראנו לעיל, שינוי בערכו של 

 במטבעות פיאט.גם מטבע הינו תופעה נפוצה אשר מתקיימת 
 

שערכם של מטבעות הפיאט כיוון רך. למטבע הביטקוין יש גם יתרונות בהקשר של אגירת ע
זכות של המדינה בהחלטות ממשלה כאלה ואחרות וביתרות החובה והתלוי בצורה ישירה 
 גם כפופים לסיכון גבוה יותר של אובדן ערך שאינו נובע מביקוש והיצע. המנפיקה אותם הם

 
גוסלביה ואינפלציה בגרמניה בשנות העשרים, ביוון, י -כך למשל, עקב תופעות של היפר

חוו המדינות הנ"ל  2000 -ת הוובזימבבואה בשנ 80 -, בישראל בשנות ה40 -והונגריה בשנות ה
, לעיתים במהלך יום 86ירידת ערך דרמטית ומהירה בערכו של הכסף בתוך אותה המדינה

כאוגר ערך ועדיין נחשב ככסף עומד באופן רציף בהגדרתו לא  , אפילו כסף פיאטלכן. אחד
 יין.לכל דבר וענ

 
אפשרית במטבע הביטקוין וזאת כיוון שתהליך הייצור שלו אוטומטי  איננהתופעה מסוג 

 ואינו חשוף לסכנות אינפלציה הנובעות מהנפקת מטבע בידי גוף מרכזי כלשהו.  
 

אם כן, הראנו כי מטבע הביטקוין עומד בכל ההגדרות הכלכליות של כסף ולכן נחשב כסף 
 מבחינה כלכלית.

 
 כסף מבחינת מאפייני מסחרביטקוין כ

 
אם הוא נסחר דרך נוספת לבדוק האם הביטקוין הוא כסף במובנו המודרני היא לבדוק ה

שמקובל בשוק המסחר במט"ח. לצורך כך הגדרנו ארבעה  באותם כלים ולפי אותן שיטות כפי
קריטריונים המשותפים למסחר במט"ח ושונים ממסחר רגיל במניות או מכשירים פיננסיים 

 חרים: מינוף גבוה, נזילות, רציפות המסחר ועלויות עסקה נמוכות.א
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 ינוף גבוהמ
 

ישנם כיום מספר זירות מסחר המאפשרות מסחר ממנוף בביטקוין. כך לדוגמא חברת 
ATRADE  חברת  ,1:1087מציעה מינוף שלAVATRADE  881:20המאפשרת מינוף ביחס של, 

    ועוד. 1:10089הפעילה בסין ובבריטניה ומאפשרת מינוף ביחס של  BitMEXחברת 
 

במטבע הביטקוין פחות מגוונות  אפשרויות המינוףמסורתי נציין כי ביחס למסחר במט"ח 
 ופחות נפוצות.

 נזילות
 

מט"ח המסורתי. שווי השוק הקיימים בשוק ההמסחר בביטקוין נמוך מהיקפי המסחר היקף 
גם היקף  לכך בשוק המט"ח ובהתאםהבולטים יחס למטבעות בשל הביטקוין נמוך 

 . חסייבביטקוין קטן באופן  העסקאות
 

היקפי מסחר נמוכים ונזילות נמוכה וכאשר מתייחסים  עםיחד עם זאת, ישנם מטבעות רבים 
האירו, הין היפני והפאונד  לנזילות הגבוהה בשוק המט"ח נהוג להתייחס לנזילות הדולר,

לכן, על אף שיחסית למטבעות הגדולים היקף המסחר בביטקוין והנזילות של  .בעיקר הבריטי
 היקפי המסחר והנזילות הם ממוצעים.המסחר בביטקוין נמוכים, ביחס למטבעות רבים 

 
 רציפות המסחר ועליות עסקה נמוכות

 
שעות  24אפשר רציפות מסחר של בהקשר זה ביטקוין עדיף על כל המטבעות הקיימים. הוא מ

, שבעה ימים בשבוע ועלויות העסקה בו נמוכות ונקבעות על ידי הצדדים. בעסקת ביממה
קובע את גובה העמלה שתשולם בעבור העסקה, כאשר הוא ביטקוין הצד אשר משלם במטבע 

 יכול לקבוע עמלה נמוכה ככל שהוא יבחר, כולל לא לשלם עמלה.
 

רה אטרקטיבי יותר בביצוע ההע התמריץ לגובה העמלה הוא שככל שהעמלה גבוהה יותר כך
 עבור הכורים ויתרחש בזמן קצר יותר.

 
מחולק לתנאים הלוח  (.6.2לוח . )מצורף להלן לוח המרכז את התנאים להיותו של מטבע כסף

תומכים הנוגעים הכרחיים )שלושת התנאים שעונים להגדרה הכלכלית של כסף( ולתנאים 
 הלוח מצורף בעמוד הבא. למסחר במטבע.
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 ביטקוין

 : השוואה בין מטבעות שונים בעולם6.2לוח 

 ביטקוין אירו יואן דולר קטגוריה /שם המטבע

 תנאים הכרחיים - מאפיינים כלכליים     

 V V V V משמש כאמצעי חליפין    

 V V V V משמש כיחידת חישוב ערך

 V V V V משמש כאוגר ערך

 תנאים תומכים -מאפייני מסחר     

 V V V מאפשר מינוף גבוה    
 V V V V רציפות המסחר 

 V V V נזילות
 V V V V עלויות עסקה נמוכות 

          

 
 

אנו רואים כי ביטקוין עומד בכל התנאים המחייבים להיותו מטבע ובנוסף עומד בחלק 
 מהתנאים התומכים בהיותו מטבע.

 
לכן, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה מעשית הביטקוין משמש כמטבע לכל דבר ועניין. הכל 

 כפי שפורט והוסבר לעיל.   
 

  סיכום 6.4
 

מטבע הביטקוין הינו התפתחות טבעית של הרישום הדיגיטלי של הכסף. כפי שסקרנו לאורך 
כלכלית בכך שהוא חוות דעת זו מטבע הביטקוין מהווה שכלול של השוק הקיים מבחינה 

מסיר את המחסום של עלויות עסקה. לשוק משוכלל יתרונות של יעילות שנחשבות רצויות 
 במערכת הכלכלית.

 
יתרה מזאת, מטבע הביטקוין נפוץ בקרב אנשים מכל העולם ומשמש הן כאמצעי למסחר 

 בתי עסק ברחבי העולם והרשימה 100,000 -)תשלום בביטקוין בעבור סחורות אפשרי בכ
גדלה בכל יום(, הן כמקור הכנסה )כורי הביטקוין מקבלים תגמול במטבעות ביטקוין בעבור 

 עבודתם( והן כאמצעי למסחר במט"ח. 
 

מטבע הביטקוין יכול להביא לחסכון בתחומי חיים רבים וביניהם שירותי המערכת 
 הבנקאית, העברות כספים לחו"ל ומחו"ל, שירותי מסחר בבורסות בחו"ל ועוד.

 
פקטו" שמתבצע בעזרתו מסחר בסחורות שונות הופכת את הגדרתו -ובדת היותו מטבע "דהע

כסחורה ללא נכונה מבחינה לוגית ובנוסף בעלת השלכות מעשיות בלתי רצויות, הכל כפי 
 שפורט לעיל.

 
לסיכום, מטבע הביטקוין מקיים את כלל התנאים הכלכליים, המסחריים והחברתיים על 

 ככסף ולכן הוא יכול וצריך להיחשב ככסף לכל דבר ועניין. מנת שיוכל להיחשב 
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 נספחים


