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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.ההתאחדותדואגתלקידוםהמטרותוהיעדיםשלציבורהסטודנטיםופועלתלחיזוקמעמד

במקבילפועלתההתאחדותמזהשניםעלמנתלהשפיעעלסדר הסטודנטולהנגשתההשכלההגבוהה.

היוםהציבוריבכללתחומיהחייםולעודדאתהסטודנטיםלפעולהמחוץלגבולותהקמפוסמתוךאמונה

 כיראוישדורהעתידיהיהשותףמלאבעיצובהמציאותהישראליתביוםהמחר.

מתוךתפיסהזוהובילהוהצטרפהההתאחדותלמאבקיםציבורייםרביםובראשם"המחאההחברתית"

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

 שהמלצותיההובילואתממשלתישראללבצעסדרתפעולותלהפחתתיוקרהמחיהבישראל.

זו מציאות לשנות בא זה "דו"ח כי הקובע הוועדה חזון את במילה מילה מאמצים אנו ראשית,

ולהתאימהלמציאותהמודרנית.זאתעלידירתימתהאפשרויותהגלומותבטכנולוגיהלהגברתהתחרות,

בית )משקי ה"צרכניםהקטנים" על לזירתהתחרות בנקאיים, לא נוספים, להכנסתשחקנים במקביל

 ועסקיםקטנים),הכלתחתפיקוחפיננסיסדור".

מגישים אנו רבים. למישורים התייחסות מצריך הקמעונאי למגזר הבנקאיים בשירותים עמוק שינוי

קואופרטיבים, בנקים של פעילותם לתחילת חסמים הורדת על בדגש לוועדה המלצותינו את בזאת

בידיהלהתוותעבורממשלתישראל,אתהדרך יסייעו ומקוויםשהן איגודיםבנקאייםואיגודיאשראי

 ליצירתשיפורניכרשייטיבעםכללאזרחיישראל:

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

בכל )לרבות תנאיםמקילים חודשים, 6 בתוך יקבע, הבנקים על "הפיקוח כי קובע הדוח של ה' חלק

)כ-200 מיליון בהיקףמוגבל אשראי במתן שיעסקו לאגודותאשראי מינימלי(, הקשורבדרישותלהון

₪(.ישלשיםלבש"ועדתזקן"הציגבנקישראלבחודשמאי2015מתווהל"רישוי והקמה של אגודות 

בנקאיות בישראל".אנוסבוריםשמתווהזהמקשהעלכניסתםלשוקשלאיגודיםקואופרטיבייםללא

כוונותרווחהמעניקיםשירותיםבנקאיים.לצערנו,בחרההוועדהלהסתפקבהתייחסותזעירהזולסוגיה

ו"גלגלהאתהכדור"שובעלהפיקוחעלהבנקיםשזהמכברהעמידחסמיםשמשמעותםחיסולהאפשרות



במרבית אלה שפועלים כפי בישראל אשראי ואיגודי קואופרטיבים בנקים של להקמתם הריאלית

 המדינותהמפותחות.

עלכן,אנומבקשיםמהוועדהלחדדאתהמלצותיהבכלהנוגעלהסרתהחסמיםבמספרמישורים: 

1. השלמת הרגולציה–הקמתםהמהירהשלצוותיעבודהשיגבשו,בשיתוףעםהציבור,מתווהמפורט

זעירות". אשראי "אגודות של וכן ממש של קואופרטיבים" "בנקים של והפעלתם להקמתם גם

הקואופרטיבית הבנקאות של הייחודיים למאפיינים בהלימה להיות חייבות שיגובשו ההוראות

ואיגודיהאשראיכמקובל במדינות מובילות בעולם. 

דה המהוות התקדים חסרות העצמי ההון דרישות של משמעותית הפחתה – 2. הורדת דרישות הון

פאקטוחסם כמעט בלתי עבירלגופיםללאמטרותרווחהמגייסיםחלקניכרמההוןהעצמישלהם

כברבדו"חהוועדהישלקבוע הוועדהסברהכי עמדתמיעוטמקרבחברי כי יצוין האיגוד. מחברי

דרישותהוןמופחתות 

ללא גופים של פעילותם עידוד וכן קואופרטיבים של הקמתם מעידוד כחלק 3. מאפייני החברים–

מטרותרווחבתחומיםהפיננסייםובתחומיםקמעונאיםוצרכנייםאחרים,חובהלאפשרגםלאגודות

ולא עמותותוחברותלתועלתהציבור"להחזיקבמניה"באיגודאשראיאואיגודבנקאי שיתופיות,

להגבילאתהזכותלהחזקהבמניהלאנשיםפרטייםוחברותבלבדכפישקובעהמתווה. 

4. הקמת תשתית טכנולוגית–אנומברכיםעלההמלצהכיבתוךשנתייםתפעלהמדינהלהקמתשירות

כרבותמהמלצותהוועדותהרווחות עםזאת, שירותיםבנקאיים-פיננסייםבסיסיים. מחשובלמתן

וזאתבאמצעותקביעתצוותיישוםייעודי ישלוודאאתיישומה, במדיניותהציבוריתהישראלית,

הכוללגורמיםאחראייםוקביעתלוחותזמנים. 

ביכולתםלהביאלהגברת אנוסבוריםכיהבטחתצעדיםאלה,הדורשים"דחיפה"נוספתמצדהוועדה,

הקיימות הבנקאיות לפלטפורמות ערכי, ואף משלים, מודל ולהציע בנקאיים בשירותים התחרותיות

את הסרתחסמיםאמיתיתשתאפשר ולאפשר אתהמלצותיה לוועדהלחדד קוראים אנו כן על כיום.

 הקמתםשלבנקיםקואופרטיביםואיגודיאשראיבישראל,כביתרהמדינותהמובילותברחביהעולם.

 בברכה,

גלעדארדיטי,יושבראש

 התאחדותהסטודנטיםוהסטודנטיותבישראל

 




