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לכבוד: 
עו"ד דרור שטרום 

יושב ראש הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים

מכובדי,

הנדון:הגברת התחרותיות ושיפור איכות השירותים הבנקאיים בישראל

אגודות 64 של הגג ארגון הינה "ההתאחדות"( )להלן" בישראל והסטודנטיות הסטודנטים התאחדות

סטודנטיםומייצגתמעלל-300,000סטודנטיםוסטודנטיותמכלהדתותוהמגזריםהמגיעיםכמעטמכל

אילת: ועד חי מתל הלימוד מוסדות בכל לומדים הסטודנטים ובמרכז. בפריפריה בישראל יישוב

והכשרה להנדסאים ומוסדות הוראה עובדי להכשרת מכללות אקדמיות, מכללות אוניברסיטאות,

 טכנולוגית.

הסטודנט לחיזוקמעמד ופועלת הסטודנטים ציבור והיעדיםשל לקידוםהמטרות דואגת ההתאחדות

היום סדר על להשפיע מנת על שנים מזה ההתאחדות פועלת במקביל הגבוהה. ההשכלה ולהנגשת

החייםולעודדאתהסטודנטיםלפעולהמחוץלגבולותהקמפוסמתוךאמונהכי בכללתחומי הציבורי

 ראוישדורהעתידיהיהשותףמלאבעיצובהמציאותהישראליתביוםהמחר.

מתוךתפיסהזוהובילהוהצטרפהההתאחדותלמאבקיםציבורייםרביםובראשם"המחאההחברתית"

טרכטנברג מנואל פרופ' בראשות כלכלי" חברתי לשינוי "הוועדה הוקמה בעקבותיה 2011 בקיץ

שהמלצותיההובילואתממשלתישראללבצעסדרתפעולותלהפחתתיוקרהמחיהבישראל.ביןהיתר,

הבנקאות" בענף התחרותיות הגברת לבחינת ה"צוות טרכטנברג" "ועדת דו"ח מיישום כחלק הוקם

ושיפור מחירים להורדת לפעולות החשובות שהמלצותיו זקן דוד מר הבנקים על המפקח בראשות

טרם ייושמו במלואן או ייושמו באופן  הקמעונאי למגזר הבנקאים השירותים של והאיכות הנגישות

 שיקשה על יצירת השינוי המיוחל.

ההתאחדותמברכתעלהקמתהשל"הוועדהלהגברתהתחרותיותבשירותיםבנקאיים"ומקווהשתפעל

התייחסות מצריך הקמעונאי למגזר הבנקאיים בשירותים עמוק שינוי ובאומץ. ביצירתיות בנחישות,

למישוריםרבים.אנומגישיםבזאתאתהמלצותינולוועדהבמספרתחומיםומקוויםשהןיסייעובידיה

 להתוותעבורממשלתישראל,אתהדרךליצירתשיפורניכרשייטיבעםכללאזרחיישראל:

הורדת חסמים לתחילת פעילותם של בנקים קואופרטיבים, איגודים בנקאיים ואיגודי אשראי: 

1. בהמשךלהמלצות"ועדתזקן"הציגבנקישראלבחודשמאי2015מתווהל"רישוי והקמה של 

איגודים של לשוק כניסתם על מקשה זה שמתווה סבורים אנו אגודות בנקאיות בישראל".

מבקשיםמהוועדה אנו כן, על המעניקיםשירותיםבנקאיים. רווח כוונות קואופרטיבייםללא

לפעוללהסרתהחסמיםבמספרמישורים:



הציבור, עם בשיתוף שיגבשו, עבודה צוותי של הקמתםהמהירה א. השלמת הרגולציה-

של וכן ממש של קואופרטיבים" "בנקים של והפעלתם להקמתם גם מפורט מתווה

ההוראות המתווה. של הראשון בחלקו בקצרה שהוזכרו זעירות" אשראי "אגודות

הקואופרטיבית הבנקאות של הייחודיים למאפיינים בהלימה להיות חייבות שיגובשו

ואיגודיהאשראיכמקובל במדינות מובילות בעולם. 

התקדים חסרות העצמי ההון דרישות של משמעותית הפחתה - ב. הורדת דרישות הון

המהוותדהפאקטוחסם כמעט בלתי עבירלגופיםללאמטרותרווחהמגייסיםחלקניכר

מההוןהעצמישלהםמחבריהאיגוד. 

של פעילותם עידוד וכן קואופרטיבים של הקמתם מעידוד כחלק - ג. מאפייני החברים

אחרים, וצרכניים קמעונאים ובתחומים הפיננסיים בתחומים רווח מטרות ללא גופים

חובהלאפשרגםלאגודותשיתופיות,עמותותוחברותלתועלתהציבור"להחזיקבמניה"

באיגודאשראיאואיגודבנקאיולאלהגבילאתהזכותלהחזקהבמניהלאנשיםפרטיים

וחברותבלבדכפישקובעהמתווה. 

השירותים לניהול הטכנולוגיות המערכות של הרכיב – ד. הקמת תשתית טכנולוגית

הבנקאייםוהמידע,הינובסיסלפעילותשלהענקתשירותיםבנקאיים.במתווהלהקמת

אשראי שאיגודי יחדלהקמתהמערכתאו מספראיגודיםיחברו כי מוצע בנקאי איגוד

אנו שלהם. במערכות שימוש לטובת הקיימים הבנקים עם מסחרי בהסכם יתקשרו

אגודהבנקאיתאחתונוכח כאשרטרםהוקמהאפילו נקיטהבמדיניותזו, כי סבורים,

ניגודהאינטרסיםהמובנהביןהתאגידיםהחדשיםלמערכתהבנקאיתהמסורתית,נועדה 

ואיננה כמעט עצמאי באופן בודד איגוד ידי על התשתית מערכות הקמת לכישלון.

שתשרת מערכת למימון שקלים מיליוני עשרות הקצאת מצריכה שהיא היות אפשרית

בהאיגודיםנוספים גםאםישסיכוישבעתידישתמשו איגודאחדבלבד, בשלבראשון

שיקומו.בדומהלצורךשהוביללקידוםהקמתושלמאגרממשלתישלנתוניאשראי,גם

שמדובר בכשל שוק המצריך התערבות ממשלתית אקטיבית. סבורים אנו זה במקרה

לניהול בסיסית תשתית מערכת להקים ישראל לממשלת להמליץ לוועדה קוראים אנו

בהתאם שתיבנה המערכת זעירה. פעילות על בדגש קואופרטיבית בנקאית פעילות

שירותים ממנה לרכוש החדשים לאיגודים תאפשר הישראלית הרגולציה לדרישות

בהתאםלהיקףפעילותםובכךתאפשרצמיחהמהירהשלהתחום. 

2. עידוד החדשנות טכנולוגית פיננסית: 

א. ההתפתחותהטכנולוגיתהמואצת,משנהאתהמציאותבכלתחומיהחייםומשפרתאת

בתחום הפינטק, שלא היום כבר הקיימים הפיתוחים כולו. בעולם הכלכלית פעילות

במסגרתמערכותהבנקאותהמסורתית,מאפשריםכברהיוםלמשקיהביתוגםלעסקים



אשראי כספים, העברות מזומן, וכתחליף ליין און תשלום של חדשות דרכים קטנים

מאותן גדול חלק ועוד. ארוך ולטווח קצר לטווח חיסכון ובינוניים, קטנים בהיקפים

אלא גם זול משמעותית.לאחרונהניתןלראות מערכותנותןמענהשאינורקנוחוזמין,

גםטכנולוגיותהמאפשרותאגרגציהאוטומטיתשלנתוניםממספררבשלמקורותמידע

המסייעות וכיו"ב( חיסכון תוכניות אשראי, כרטיסי בנק, בחשבונות )פעולות פיננסיים

בידיהלקוחלהתנהלבצורהחכמהומבוקרתיותר.חלקמאותןמערכותאףממליצותלו

הפעולות בחירת ידי על התנהלותו לטיוב פעולות עבורו מבצעות או אקטיבי באופן

להשקעות המוזרם ההון היקף עלויות. להפחית זה ובאופן לו המתאימים והשירותים

חדשותבתחוםהפינטק,מתפתחבקצרמהירמאודולמעשהשילשאתגודלובשנת2014

השקעותבהיקפים דולר. מיליארד מ-12 ליותר דולר מיליארד מכ-3 2013 לשנת ביחס

לדמיין אפילו היום לנו פיתוחיםשקשה נראה אנו בשניםהקרובות, כי מבטיחות אלו

מהשקעה פחות לא התחבורה תחום על השפיעה "waze" כמו שמערכת כשם אותם.

הצרכנותהקמעונאיתלאפחותמהורדתמכסיםומיסי על Ebayהשפיעה ו- בכבישים

קניה,ברורכילטכנולוגיההחדשהישאתהפוטנציאללהגדילאתהתחרותיותולהפחית

אתמחיריהשירותיםוהאשראיהקמעונאיבצורהלא פחות יעילה מאשר הכנסת בנקים 

חדשים לשוק. 

ב. החסמים המרכזיים לחדירתןשלטכנולוגיותחדשותלשוקהישראלי,הינןיכולתהגישה

הישירהוהמהירהלנתוניםהנמצאיםבמערכותטכנולוגיותהמסורבלותוהמיושנותשל

ובפרוטוקול הנתונים הצגת באופן אחידות אינן אלו, מערכות הבנקאיים. הגופים

הטכנולוגישלהןולכןמקשותעלהתממשקותעםהפלטפורמותהחדשות.החסםהמרכזי

השני,הינוהמגבלותהרגולטוריותהייחודיותשלמדינתישראל.הןמבחינתההגבלותעל

פעילותתאגידיםלאבנקאייםוהןמבחינתדרישותאבטחתהמידעפיננסיוהגנתהפרט. 

ג. עלמנתלעודדאתכניסתםשלפתרונותטכנולוגייםחדשים,אנוממליציםעלהקמתגוף 

ייעודי למדיניות טכנולוגיה וחדשנות פיננסית אשר יפעל תחת המפקח על הבנקים, 

הביטוח והחיסכון.גוףזה,אשריתמחהבטכנולוגיהפיננסיתמחד,אךיפעלבתוךהזירה

מחד, הרגולטוריתיאפשרכניסהמהירהוחלקהיותרשלטכנולוגיותפיננסיותחדשות.

למערכת להציב זה, גוף בעזרת יוכל הוא אחרים בתחומים המפקח לפעילות בדומה

תשתית יצירת שיאפשרו תקין בנקאי לניהול ואחידות ברורות דרישות הבנקאית

מניעת הפרטיות, שמירת על הקפדה תוך חיצוניות מערכות של נוחה להתממשקות

להיות המפקח, בידי זה גוף יסייע מאידך, הפיננסית. המערכת ויציבות הונאות

מבוססת בנקאית חוץ פעילות של והסדרה חקיקה הליכי והוביל וליזום פרואקטיבי

טכנולוגיה. 

 



3. צרכנות פיננסית נבונה: 

א. הפעילותהחשובהשמקדמתהוועדהלעידודהתחרותיותבשירותיםהבנקאייםתוביל,כך

של הנגישות ולשיפור האשראי הוזלת ובעיקר השירותים עלויות להוזלת מקווים, אנו

לשנות כדי העלויות, והפחתת התחרותיות בשיפור שיש אף על לאשראי. בית משקי

לטובהאתמצבםשלמשקיביתרבים,היא טומנת בחובה גם סכנות גדולות.ללאפעילות

אקטיביתלעידודהתנהלותפיננסיתנכונה,שימושמבוקרבשירותיםפיננסייםובאשראי

ובעיקרעידודהחיסכון,צפויההצפתהשוקבאשראיזולהמלווהבקמפייניםאגרסיביים

שלשחקניםחדשיםומסורתייםלהוביללצריכתיתרשתסכןרביםממשקיהביתבישראל

ואתהכלכלההישראליתכולה. 

ב. החינוךהפיננסיצריךלהתחילמגילצעירואנויודעיםכינעשיםעלידיהממשלהפעולות

אנו יחדעםזאת, למערכותהחינוךהיסודיותוהתיכוניות. שונותלהכנסתתכניםכאלו

סבוריםשישלהגדיל את ההשקעה בחינוך הפיננסי דווקא בקרב ציבור הסטודנטים.רוב

הסטודנטים,נמצאיםבשנותהעשריםלחייהםוטרםהקמתמשפחה.הכנסתםכעובדים

הפיננסית פעילותם טבעי ובאופן נמוכה מיומנים לא כעובדים או חלקית במשרה

מצומצמתיחסית,במיוחדבכלהאמורבחיסכון. 

בסמוךלסיוםהתוארהראשון,יתחיללגדולמשמעותיתהיקףהפעילותהפיננסיתשלהם

למרבה וכו'(. ילדים חינוך )דיור, מאידך בצרכים וגידול מחד במשכורת העלייה לאור

הצער,מרביתהסטודנטיםמסיימיםאתלימודיהתוארהראשון,כאשראיןבידיהםאת

ברמה הפעילות בהיקפי עליה אותה עם יעילה להתמודדות ביותר הבסיסיים הכלים

האישיתוהמשפחתית. 

טווח ארוך בחיסכון להתחיל סטודנטים לעודד האחרונה בשנה פועלת ג. ההתאחדות

לפנסיהעודבתקופתהלימודיםלתוארהראשוןואףהתקשרהעםביתההשקעותמיטב

אשר ימשכו גם בשנים שלאחר סיום התואר. דששיעניקתנאיםמעוליםלסטודנטים

כמוכן,הקימהההתאחדותאתפרויקט"הביתהאקדמי",שמטרתוגםלשמשכמועדון

לצרכנותנדל"ןשמורידמחיריםומנגישדיורברהשגהלצעירים,גםמקדםשינויחברתי

וחיזוקהפריפריהוגםעוסקגםבמתןהכליםלהתנהלותפיננסיתנכונהבתהליךרכישת

דירהשהיאהעסקההיקרהביותרבחייהםשלרביםמאזרחיישראל.בכוונתנולהמשיך

במסגרת וצעירים סטודנטים של הפיננסית ההתנהלות לשיפור פעילותנו את ולהרחיב

יכולותינוהמוגבלות. 

ד. ההתאחדותקוראתלוועדהלהמליץלממשלתישראללהרחיבמשמעותיתאתההשקעה

ולהתחיל מיידית בהשקעה מאסיבית בחינוך פיננסי  בכלל פיננסי חינוך בתוכניותשל

לציבור הסטודנטים בדגש על סטודנטים המגיעים מאוכלוסיות מוחלשות.כמוכן,נכון

לרבות קטנים, לימוד במוסדות הלומדים סטודנטים אותם עבור בתוכניות להשקיע

תכנים כוללים שאינם לימוד במסלולים או להוראה ומכללות טכנולוגיות מכללות



האקדמיה ובוגרי הסטודנטים פיננסית. להתנהלות כלשהם כלים בידיהם הנותנים

ולכן ובסביבתם עבודתם במקום בקהילתם, במשפחתם, שינוי סוכני הם הצעירים

פוטנציאלההשפעהשלתכניותכאלו,עלהציבורהרחבגדולמאוד. 

הממשלה, מול אל והצעירים הסטודנטים ציבור כנציגת פעילותה לצד ה. ההתאחדות,

סיוע לטובת השונים הממשלה משרדי עם משותפים פרויקטים שנים מזה מקיימת

עידוד ישראל, של לגיטימציה בדה במאבק סיוע לאומיים. אתגריים עם בהתמודדות

ועידוד חרדיםערבים שילוב החקלאי, חיזוקהמגזר בפריפריההחברתית, ההתיישבות

צריכתמוצריםכחוללבןהםרקחלקמאותםפרויקטיםבהםפועליםאלפיסטודנטים.

נשמחלעמודלרשותממשלתישראלגםבענייןחשובזהולרתוםאתציבורהסטודנטים

למהלכיםשיהיהבהםכדילשפראתמצבםהכלכלישלכלאזרחיישראל.

הצלחה אנימאחללךולחבריהוועדה, בשםהתאחדותהסטודנטיםוהסטודנטיותוציבורהסטודנטים,

רבהבעבודתכםהחשובה.

בברכה,

 גלעדארדיטי,יושבראש

התאחדותהסטודנטיםוהסטודנטיותבישראל




