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הנדון: עמדת עמותת "ידיד" בנוגע להמלצות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים 
הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל  

תקציר המסקנות  
"ידיד" הוקמה בשנת 1997 במטרה למצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. הדרך בה בחרנו 
לפעול היא באמצעות סיוע לאזרחי ישראל למצות את זכויותיהם החברתיות. להשגת המטרה אנו מפעילים 17 
מרכזי זכויות בקהילה ברחבי הארץ.  אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסקת "ידיד" הוא בסוגיית הדרתם של יותר 

ממליון אזרחים ישראלים משרותי בנק ומשימוש בכלים פיננסיים בסיסיים 

אנו סבורים כי הזכות לניהול חשבון בנק ושימוש בכלים פיננסיים היא כיום, זכות יסוד בדיוק כפי שהזכות למים, 
חשמל, הזדמנויות בחינוך, שרותי בריאות וקורת גג ראויה הן זכויות יסוד במדינת ישראל.   

לאור אלה אנו מבקשים להגיש את התייחסותינו להמלצות הועדה אך בטרם נדון באלה, אנו מבקשים להביא 
בפניכם את עמדתה הכללית של "ידיד" בכל הנוגע להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאים והפיננסיים וזאת 

בהתייחס לאוכלוסיית היעד אותה אנו מייצגים כבר 18 שנים ואשר מאופיינת היום באמצעות העשירונים 1-7.   

חשוב להדגיש הבעייה הגדולה, שעליה אין אף אחד שיכול לתת תשובה חד משמעית היא על השאלה, האם 
בעקבות המהלכים המוצעים על ידי הועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסים אכן יפחת 
מחיר האשראי הצרכני. האם הריביות לציבור הרחב, בעיקר מעמד הביניים הנמוך והבינוני, זה שנמצא 
בעשירונים 5-8 יזכה לקבל אשראי בקלות יותר ובזול יותר. רואי השחורות ואני ביניהם, אומרים שככל הנראה 

השוק יוצף באשראי אך הסיכוי שמחירו יהיה נמוך משמעותית הינו סיכוי נמוך.   

בבסיס ההערות וההמלצות שלנו:  
1. יש חובה לטפל באוכלוסייה מודרת האשראי בדרך שתאפשר לספק לה אשראי במחיר סביר ובנגישות 
גבוהה יותר מהקיים היום וזאת כדי למנוע ממנה להזדקק לשירותי השוק האפור והשחור, משם הדרך 

להתרסקות המערכת הכלכלית המשפחתית ושקיעה בחובות הינה קצרה
2. יש להפעיל כלים חדשניים הכוללים: 

א.  הקמת מערכת של הגנה צרכנית פיננסית הכוללת מפקח על אשר ירכז, מבחינה צרכנית את כלל 
הפיקוח אל מול המפקחים השונים – המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח ושוק ההון, המפקח 

על מוסדות פיננסיים.  
ב.  הקמת קרן הלוואות למשקי בית בערבות מדינה, 

ג.  שינוי הקריטריונים המאפשרים הקמת אגודות אשראי ובנקים קואופרטיביים,  
ד.  הפיכת בנק הדואר לבנק המיועד ללקוחות מעוטות הכנסה  

ה.  הרחבת פעולות הסברה בתחום החינוך הפיננסי ועידוד החסכון לטווח בינוני וארוך 
ו.  הפחתת משך שהיית נתונים שליליים במערכת הפיננסית 

ז.  חובת מתן כרטיסי דביט לכל אזרח ופיתוח מערכת כרטיסי אשראי מיוחדים לאוכלוסיות מודרות 
ככלי לייצור הסטוריית אשראי חיובית.

בהמשך המסמך נמצאות המלצות והערות ספיציות לסעיפי הדו"ח  
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הדרה פיננסית בישראל  
בישראל 2015 יותר ממליון אזרחים מודרי אשראי ופיננסים. חלקם אינו מחזיק כלל בחשבונות בנק עקב מגבלות 
חוקיות ואחרות. רובם המכריע מחזיק בחשבונות בנק בבנקים המסחריים אך אלו חשבונות הפועלים על בסיס 

מזומן בלבד שמשמעותו חוסר יכולת לקבל אשראי בנקאי בתנאים סבירים ובמקרים רבים אפילו זה לא.   
  

אוכלוסייה רחבה זו אינה נחשבת ללקוח טוב של הבנקים. היא אינה חוסכת כספים, אינה לוקחת/מקבלת 
הלוואות וכמות הכסף שהיא מגלגלת במערכת הבנקאית נמוכה יחסית בעיקר כשאנו מדברים על הלקוח הבודד.   
הרגולציה הממשלתית עד היום, לא איפשרה לייצר מגוון של כלים אחרים אשר יוכלו לשפר את מצבם של 

אוכלוסיות אלו, לא באמצעות הבנקים המסחריים ובוודאי שלא באמצעות גופים חיצוניים.  
  

שנים רבות מדברים במערכת הפיננסית על הגדלת התחרות בין הבנקים ככלי להורדת עלויות ניהול החשבונות 
של הצרכנים. ואולם התחרות לא פותרת את הבעיה המרכזית. זו שרובנו כלל אינו מעוניין לעסוק בה. בעיית 

ההדרה הפיננסית.  

חשוב לציין כי הטיפול בנושא התחרותיות אינו יכול לפתור את הבעייה. הוא אמנם יכול להציג מספר כלים 
שאיתם יכולים הבנקים עצמם לטפל בבעיית ההדרה הפיננסית הקיימת אצלם אך זהו רק צד אחד של המטבע. 
טיפול אמיתי ונכון חייב לכלול שורה ארוכה של כלים, מיזמים ופעולות אשר יאפשרו לאוכלוסיות מודרות אשראי 

למצוא את מקומן במערכת כלכלית שמי שאינו פועל בתוכה נתפס כאזרח סוג ב'.   
  

ובמה הדברים אמורים. הדרה פיננסית עוסקת באנשים בחברה הישראלית שלא מקבלים מענה מהמערכת 
הפיננסית הרגילה. הם אינם יכולים לצבור נכסים וחסכונות כמו גם בניית קרדיט פיננסי חיובי. 

  
המודרים פיננסית הם אלה שהמערכת הבנקאית לא חפצה בהם - לא בגלל שהם רמאים או לא מחזירים חובות-  
אלה דווקא לא מודרים אלא פשוט בגלל שהם עניים או מוחלשים. ואולם דווקא אוכלוסיות אלה זקוקות למערכת 

הפיננסית ואם זו לא משרתת אותם הם יאלצו בלית ברירה לפנות לשוק האפור ולשלם מחירים הרסניים . 
 

במדינות אחרות הדוגלות בתחרות חופשית לא פחות מישראל השכילו להבין שהתחרות והשוק לא יכלילו את 
המוחלשים אלא שיש כאן כשל שוק במערכת הפיננסית שמצריך התערבות ממשלתית  מדינות כמו ארה״ב 
ואנגליה יזמו הקמה ותמיכה במוסדות פיננסים אלטרנטיביים למערכת הבנקאית - כמו אגודות אשראי וקרנות 

פיננסיות מיוחדות שמטרתן להתמודד עם בעיית ההדרה הפיננסית.  

כמה עובדות על האוכלוסייה מודרת האשראי בישראל 
עובדה 1  

בישראל למעלה ממליון לקוחות של בנקים מסחריים המוגדרים כלקוחות בסיכון לאשראי (לקוחות מודרי אשראי). 
משמעות הדבר היא כי לקוחות אלה יכולים לנהל את חשבון הבנק שלהם כשהוא ביתרת זכות בלבד וברוב 
המקרים אינם יכולים לקבל הלוואות או אשראי אחר מהבנק. במקרים נדירים מקבלים הלקוחות אשראי ברמת 

מחיר ובטחונות גבוהים ביותר.   
עובדה 2   

הסיבה לכך היא שהסטורית האשראי של חלקם הגדול אינה טובה ולכן הבנקים, שאינם יכולים לסרב לפתוח 
להם חשבון (כך קבע המחוקק), אינם מהווים מבחינתם מקום בו יחפצו לייצר לעצמם הסטוריה פיננסית.   

עובדה 3  
חלק לא קטן מאוכלוסייה זו בוחרת לפתוח חשבונות בבנק הדואר. גוף שהמילה בנק בשמו מטעה מאד. מדובר 
במערכת המסוגלת לסלוק תשלומים אך אינה מאפשרת נתינת אשראי, פתיחת חשבונות חסכון, מתן אשראי 

ועוד.   
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עובדה 4  
לכל האנשים שאין חשבון בנק יש גם הכנסה. חלק גדול מהם אנשים עובדים. הכנסתם נמוכה. הם לא מקושרים 
ולא מחוברים ולכן קשה להם להשיג אשראי. רמת ההכנסה הממוצעת שלהם היא 5000-8000 ש"ח לחודש 

המורכבת משכר, קצבאות ומענקים והטבות שונות.   
עובדה 5 

רוב ההכנסה מוצאת על דיור, מזון וטואלטיקה, בריאות ותחבורה. מעוט מהכסף מוצא על תרבות ופנאי.  
עובדה 6  

מדובר באנשים שלעיתים נפלו מנכסיהם עקב התנהלות כלכלית לקוייה, כאלה ששחיקת המערכת גרמה להם 
להתרסקות אישית וכתוצאה מכך גם כלכלית, אנשים שעובדים קשה אך אינם משתכרים מספיק ויוקר המחייה 

גרם להם להוצאות הגבוהות בהרבה מיכולת ההחזרה שלהם ועוד.  

הפתרונות  
הפתרון חייב להיות רב מערכתי. הוא חייב לכלול סל שלם של מוצרים ושירותים המתאימים לאוכלוסיות שונות. 
חלקם במימון פרטי וחלקם במעורבות ממשלתית לא רק בפיקוח ובאסדרה אלא גם בצורה אקטיבית של ערבויות 
ממשלתיות מצד אחד ומסדרה של כלים שיאפשרו לאוכלוסייה המודרת לייצר לעצמה הסטוריית אשראי חיובית.  

  
בכנסת ה -19 נעשו נסיונות לקדם את התחרות במערכת הבנקאות אך תפקידם של בנק ישראל, משרד האוצר 
וועדות הכנסת חייב להיות גם כזה המקדם שיח ציבורי חדש ומייצר סדר יום חברתי כלכלי הקובע כי חייבים 
לפתור את בעיית המודרים פיננסית ואת הצורך ליצר פתרונות הוגנים פיננסית בתחומי האשראי והחיסכון לכלל 

האוכלוסייה בדגש על האוכלוסיות המוחלשות.  
  

עמותת "ידיד" מבקשת להוביל תוכנית גלובלית לטיפול בהדרה פיננסית של אזרחים ישראלים בדרך של יצירת 
כלים שונים שיאפשרו לכל אחד למצוא את המוצר המתאים לו ביותר. יצויין כי גם פעולות שנעשו עד כה על ידי 
המפקח על הבנקים כמו הנוהל הקובע את הדרך להקמת אגודות בנקאיות, הן טובות אך חלקיות ומתאימות 
לסוגי אוכלוסיה שאינה בהכרח אוכלוסייה מודרת פיננסית אלא בעיקר אוכלוסייה המחפשת אלטרנטיבות זולות 

יותר לניהול חסכון וקבלת אשראי.  
יודגש כי כלל המוצרים מיועדים לשוק משקי הבית ועסקים זעירים בלבד.    

  
התכנית אותה אנו מציעים כוללת מוצרים פיננסיים מצד אחד ופתרונות הנוגעים לתעודת הזהות הבנקאית נתוני 

האשראי ויצירת הסטוריית אשראי חיובית מאידך.  
לכל הכלים המוצעים להלן תוכניות עבודה מפורטות ובמידת הצורך גם נכתבו פתרונות חקיקה מתאימים.  

הכלים הפיננסיים המוצעים:  
1. "המסלול החדש" – מסלול פנים בנקאי, מעין מועדון, הכולל טיפול אישי בלקוחות בסיכון לאשראי (לקוחות 
מודרי אשראי) שיבחרו על ידי הבנק עצמו ויזכו במגוון כלים כדי לאפשר להם ליצור הסטורית אשראי בנקאי 

חיובית. המסלול יחייב בין השאר פתיחת תוכניות חסכון בסכומים מינימליים. 
2. קרן הלואות למשקי בית בערבות ממשלתית – קרן הלואות למשקי בית מודרי אשראי שתאפשר להם 
לקבל סיוע כספי למקרים בלתי צפויים בשגרת החיים – טיפולים רפואיים, תיקון צנרת שהתפוצצה ועוד. 
הקרן תעמיד את ההלוואות ללקוחות בתנאי אשראי טובים תמורת ערבות אישית בלבד. יצויין כי נגידת בנק 
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ישראל והמפקח על הבנקים בירכו על היוזמה וכבר התחלנו לקיים לפני יותר מחצי שנה דיונים בנושא עם 
החשבת הכללית ואנשי אגף התקציבים באוצר. נדמה לנו כי בנושא זה ניתן להתקדם במהירות. רצ"ב 

בנספח א' המבנה המוצע לקרן. 
מוצע כי הקרן תופעל לא רק על ידי הבנקים אלא גם על ידי גופים חוץ בנקאיים כולל חברות לתועלת הציבור 

ועסקים חברתיים.  
3. בנקים קואופרטיביים (אגודות בנקאיות) – בדומה למודל אותו מציע בנק ישראל – בנקים אלו אינם מיועדים 
בבסיס ללקוחות מודרי אשראי אך יתכן שדווקא שינוי קל בתקנונים שלהם יאפשר להם לתת מניות גם 
למספר מסויים של לקוחות מוחלשים ומודרים ואלו יוכלו להנות משירותים מוזלים לעומת הבנקים 
המסחריים. כיום  נדמה לנו שסף ההון שקבע בנק ישראל למתן רשיון לבנקים מסוג זה גבוה מידי וימנע את 

הקמת ויצירת תחרות אמיתית בשוק.     
4. בנק הדואר בנק מסחרי למודרי אשראי – הפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי המיועד לאוכלוסיות מודרות 
אשראי, ניצול הנגישות הפיזית כמו גם הכלים הטכנולוגיים הקיימים בבנק ממילא כדי להפוך אותו ממערכת 
הפועלת על בסיס מזומן בלבד לבנק מסחרי אשר לקוחותיו הינם לקוחות מודרי אשראי בעלי הכנסה נמוכה 
יחסית. ניצול נכון של משאבי הבנק והתאמתו לאוכלוסייה מעוטת הכנסה יכולה להפוך אותו לשחקן מרכזי 

במאבק נגד הדרה פיננסית. 
5. אגודות אשראי –  פעילות המבוססת על המודל האמריקאי והכוללת גישה כוללת ומתכללת של טיפול 

באוכלוסייה מודרת אשראי   על פי ארבע עקרונות יסוד: 
א.  אשראי  - תכניות למתן אשראי על בסיס אישי כדוגמת קרן ההלוואות למשקי בית  

ב.  חסכון -  תכניות להגדלת ההון של אגודת האשראי באמצעות עידוד חסכון של חברי האגודה. 
ג.  קהילה   - תוכנית לפיתוח והעצמה קהילתית שתאפשר ביטחון פיננסי לטווח ארוך, למשל באמצעות 

פרוייקטים המבטחים השמה בעבודה וביטחון תעסוקתי.  
ד.  יכולת – הנחלת כלים ושיטות לתגבור היכולת הפיננסית האישית והקבוצתית של חברי האגודה 

באמצעות קורסים והכשרות של תכנון תקציב המשפחה וכד'.     
  

אגודות אשראי אלו חייבות לפעול תוך מינוף ערבויות מדינה באמצעות מכירת אגרות חוב חברתיות ועוד. 
מבנה אגודת האשראי יכול שיהיה דומה לקרן לעסקים קטנים או לקרן לעסקים חברתיים.   

כלים ליצירת הסטוריית אשראי חיובית  
1. עדכון נוהלי הרישום של נתונים שליליים בתוך המערכת בכדי לא להפוך תקלות כלכליות (למשל עיקול בשל 

אי תשלום דוח חנייה) לפעולה הפוגעת בהסטוריית האשראי החיובית 
2. שינוי נוהלי הבנקים בדבר הסרת עיקולים – כיום הפעולה לוקחת 3-5 ימי עסקים במהלכם יכולה המערכת 

הכלכלית כולה להתרסק בשל תקלה כלכלית פשוטה  
3. שינוי הוראות חוק ההוצל"פ בדבר הגבלת חשבונות בנק בשל חובות עד תקרה מינימלית  - המצב היום 
מביא לכך שיותר מ- 25% מהחשבונות המוגבלים בצורה חמורה הם בשל חובות של עד 5,000 ש"ח – 

מדובר בריסוק של המערכת הכלכלית המשפחתית 
4. יצירת כלים לתשלום חובות למי שמוגדר כסיכון לאשראי ולכן אין לו כרטיסי אשראי או יכולת להוראות קבע – 
יש לקבוע בחוק כי תשלומים ניתן יהיה לבצע באמצעות שוברי תשלום שיסופקו לכל אזרח בין אם מדובר 

בהחזר על חוב או תשלום שוטף. תשלומים כאלה יובאו בחשבון כנקודות זכות בתעודת הזהות הבנקאית 
5. הקטנת פרק הזמן שבמסגרתו נמצאים נתונים שליליים במערכת 

6. הרחבת הרשימה המאפשרת יצירת הסטורייה חיובית למודרי אשראי – היום החוק החדש מדבר בעיקר על 
חשבונות חשמל ומים – דבר שהוא בעייתי אצל רבים אשר מעדיפים לחכות לרגע האחרון לפני התשלום 
ובכך יגרמו נזק להסטוריית האשראי שלהם – מוצע להוסיף לרשימה גם מתן נקודות זכות למי שזכאי 
למענקים ותמריצים מהמדינה – למשל מי שזכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) יקבל על כך נקודות 

זכות ועוד ועוד רעיונות המצויים אצלנו.  
7. מתן אפשרות לתשלום חשבונות על בסיס חודשי במקום בו בד"כ החשבונות הם דו חודשיים – מים, חשמל 

וכד'. האפשרות לשלם בתשלומים קטנים תחזק את האפשרות ליצירת הסטוריה חיובית.  
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הקמת מועצה ציבורית להגנה צרכנית פיננסית לשמירה על זכויות הצרכן הישראלי במסגרת הרפורמה 
בשוק האשראי  

בהתייחס למצב הקיים עולה חשש כי לא זאת בלבד שבקרוב יהיו לפחות 3 מפקחים על שוק האשראי הצרכני 
בישראל אלא שאף אחד משלושת המפקחים הללו לא יפעל בזיקה ישירה לשמירה על זכויותיו של הצרכן הלווה. 
מדובר בשלושה גופים אשר למרות הכלים שאמורים להנתן בידיהם על ידי המחוקק יפעלו כל אחד על פי נוהלי 
עבודה שונים, כפי שהוגדרו בחוקים הנדונים כעת ואשר עיקר עבודתם שמירה על יציבותם של הגופים 

הפיננסיים במקום על זכויותיהם של משקי הבית הישראלים.   
  

לרפורמה בשוק האשראי שני מרכיבים מרכזיים. הראשון להגדיל את מספר השחקנים בשוק והשני להפחית את 
מחיר האשראי הצרכני למשקי הבית ולעסקים הזעירים. המטרה הראשונה תושג ללא כל ספק, כבר עתה ניתן 
למפות את השחקנים הקיימים בשוק והמצפים להרחיב את עסקיהם ולידם את אלו החדשים המבקשים גם הם 

להתחיל ולספק אשראי צרכני למשקי הבית.   
  

כדי להצליח במשימה הכלכך חשובה חשוב יותר מכל שתהייה מערכת של פיקוח צרכני פיננסי אשר תפעל 
כראוי. שוק האשראי החדש יכלול שחקנים עליהם יפקחו לפחות שלושה מפקחים. המפקח על הבנקים וחברות 
כרטיסי האשראי, המפקח על השירותים הפיננסיים שהחוק בעניינו נדון בימים אלה בכנסת והמפקח על הביטוח 
ושוק ההון העוסק בפיקוח על חברות הביטוח שאף הן מעמידות אשראי צרכני בהיקפים לא קטנים המבוסס על 

פקדונות לפנסיה וחסכונות ביטוחיים המנוהלים על ידי חברות הביטוח.   
  

מבחינת הצרכן הישראלי מדובר באסון. לא רק שהמונחים החוקיים והמקצועיים בהם משתמשים שלושת 
המפקחים שונים זה מזה, גם ההתנהלות המקצועית שלהם שונה, אין התאמה בין חוקי הפיקוח השונים 

וההוראות כמו גם הסמכויות שניתנים לכל אחד מהמפקחים שונות בתכלית.   
איך יוכלו צרכנים המבקשים לקבל הלוואה מאחד מהמוסדות, בנקאים וחוץ בנקאיים, להשוות באמת את 
התנאים. כיצד הם ידעו למי להתלונן בעת צרה. כיצד ניתן יהיה לשמור על אחידות רגולטורית שתכלול את כלל 
השוק. על כל אלה לצערי אין לנו תשובות. צריך לזכור כי כל מערכת מפקחת בין אם קיימת ובין אם מיועדת לקום 
במהלך השנים הקרובות מזינה את עצמה כדי להצדיק את קיומה כך,  יוכלו לשמר את עצמם לאורך זמן גם אם 

בסופו של דבר הצרכן הישראלי יצא נפסד.  
  

מה אפשר לעשות. חושבים ביצירתיות ומחוץ לקופסא. הרפורמה בשוק האשראי זקוקה למפקח אחד. לכתובת 
אחת אליה יוכלו כל הצרכנים לפנות בידיעה שהיא זו תהייה החוליה המקשרת בינם לבין מנגנוני האשראי 
והמידע. אני סבור כי לטובת הצלחתה של הרפורמה יקום מפקח אחד כללי שיעמוד מעל למפקחים הקיימים 
בצורה של מועצה להגנה צרכנית פיננסית אשר תהייה המפקח הכללי על שוק האשראי החדש, מועצה שתתפקד 
כגוף המרכז את פניות הציבור, המנתח את עבודת המפקחים הפועלים בשטח ואף נותן להם ציונים על ביצועיהם 

הלכה למעשה. רק כך יש סיכוי להצלחת הרפורמה.   
  

לכן מוצע כי להקים את המועצה הציבורית להגנה צרכנית פיננסית אשר תפעל כגוף עצמאי המייצג את זכויות 
הצרכנים מול כל אחד מהמפקחים העוסקים בפיקוח על אחת מקבוצות השחקנים הותיקים והחדשים בשוק 

האשראי למשקי בית.   



6

עקרונות הבסיס להפעלת המועצה:  
 בראש המועצה הציבורית יעמוד מומחה להגנת הצרכן והיא תפעל תחת שר האוצר.  

 חברי המועצה האחרים ימונו על -ידי הממשלה, על -פי המלצה של שר האוצר באישור ועדת הכלכלה  
בראש המועצה יעמוד ראש המועצה, והיא תמנה 11 חברים וחברות, לרבות יושב ראש המועצה.  

הרכבה של המועצה יהא כמפורט להלן :  
יו"ר המועצה  

נציג בנק ישראל  
נציג משרד המשפטים  

נציג משרד האוצר  
נציג ציבור חבר האקדמיה בפקולטה לעבודה סוציאלית.  

שני נציגים של ארגונים לשינוי חברתי העוסקים בתחום החינוך הפיננסי  
 משרד האוצר יספק לחברי המועצה את התקציבים והתשתיות הדרושות לפעולתה כולל תקציבי פרסום 

והסברה  
 במינוי חברי המועצה יינתן ייצוג הולם של שני בני המינים, כמו גם לקבוצות מיעוטים לאומיות.  

 המועצה תפרסם אחת לשנה דו"ח מפורט על פעולתה כולל מידע מפורט על התלונות שהגיעו אליה וכיצד 
טופלו. המועצה תפרסם באופן שוטף, באתר מיוחד שיוקם לצורך כך את תוצאות התלונות המוצדקות ואת 

פרטיהן. פרסום הנתונים יעשה לכל הפחות בשפות – עברית, ערבית, רוסית  
 המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואלו יאושרו על ידי נגיד בנק ישראל, שרי האוצר והכלכלה וועדת הכלכלה 
ובלבד שאלו יכללו לוחות זמנים מפורטים הנוגעים לטיפול בתלונות על מנת למזער נזקים למתלונן שתלונתו 

תתברר כמוצדקת  
 מתלונן על אחד מהגופים המספקים שירותים פיננסיים רשאי יהיה לערער על החלטת המועצה בפני בית 

המשפט שיקבע לכך בתקנות.  
  

סיכום  
אסור להניח שהבעיה תיפתר מעצמה כי המחיר שמשלמות אוכלוסיות מוחלשות הוא גבוה : השוק האפור הלא 

מוסדר גובה ממודרי האשראי מחיר שמחליש אותן יותר.  
   

אנו מבקשים כי משרד האוצר, בנק ישראל, והכנסת ימקמו את בעיית ההדרה הפיננסית גבוה בסדר העדיפויות 
שלהם,תוך בחינת הפתרונות המוצעים מעלה כמו גם פתרונות הקיימים במדינות אחרות בעולם.   

  
אנו סבורים כי רק ראייה של התמונה הכוללת. רק התייחסות מלאה לכלל השוק ולמגוון הפתרונות אותם ניתן 

להציע יכולה להוביל לשינוי עצום בחברה הישראלית.  
  

ההצלחה במאבק בהדרה פיננסית תהייה שלב מרכזי בצמצום העוני בישראל, היא תהווה מכשיר מרכזי שיעודד 
סולידריות חברתית ויאיץ את השינוי המתבקש של סגירת הפער והקיטוב החברתי הקיים בחברה הישראלית.  

  
מדובר בחזון שאפתני. לא פחות. מדובר בראייה מפוכחת וכלכלית המסוגלת לייצר פתרונות פיננסיים אשר יוכלו 
לחזק אוכלוסיות מודרות החיות בעוני, להעניק כבוד לאלו שנרמסו על ידי מערכות פיננסיות רק בשל חוסר יכולת 

להשתלב בין נורמות שנדמה לכאורה שהן שייכות רק למיוחסים.   
מדינה שרוצה להלחם בהון השחור ולמגרו, מדינה המבקשת לצמצם את מימדי השחיתות הפושים בה, מדינה 
שהבינה סוף סוף שיוקר המחיה ויחסי הון שילטון הם מתכון לאבדון – מדינה כזו חייבת להאבק בהדרה פיננסית 

ולנצח.   
  
  
  
  



7

בברכה,  

 רן מלמד  
 סמנכ"ל  

ומכאן להתייחסות ישירות להמלצות הועדה:  
הפרדת השליטה בחברות כרטיסי האשראי  

 עמדתנו היא כי הפרדה זו יכולה להיות יעילה בתנאי אחד בלבד, שמערכת מפקחת תוכל להבטיח את 
הורדת מחיר הכסף (הריבית) ולפחות להפחית את הפער שבין הריבית שמעניקים הבנקים לזו שיעניקו 

חברות האשראי בשליטה החדשה  
 אנו תומכים בעמדת הועדה ולפיה יאסר על גופים מוסדיים שונים לרכוש את חברות האשראי וזאת כדי 

למנוע מראש את חוסר התחרותיות רק בכסות חדשה.   
 אנו מבקשים כי ישונו הנוהלים להנפקת כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי כך שכל אזרח ישראלי יוכל לקבל, 
ללא כל מגבלה, כרטיס חיוב (דביט) ואילו אוכלוסיות מודרות אשראי יוכלו לקבל כרטיסי אשראי על פי 

נוהלים מיוחדים שיקבעו ויאפשרו להם לייצר לעצמם הסטוריית אשראי חיובית.  

פעילות אשראי קמעונאי של גופים מוסדיים וגופים הקשורים להם  
 הדבר החשוב ביותר בהקשר לפרק זה הוא השקיפות. שקיפות בנתונים, שקיפות באסדרה ופיקוח הכולל 
עיצומים כספיים וכן סנקציות הכוללות ביטול רשויונות של גופים שחרגו מנוהלי האסדרה. אנו מבקשים גם 

לכלול הטלת סנקציות פליליות על עבריינים סדרתיים בתחום זה.   
 כמו כן אנו מבקשים להפחית מידת החשיפה של נתוני הצרכנים בין הגופים השונים וזאת בהתאמה למערכת 

הפיקוח אשר תפעל במסגרת חוק נתוני אשראי  
 אנו מתנגדים לשימוש בכספי החסכונות הפנסיונים כבטוחות לקבלת אשראי. מדובר בהמטת אסון כלכלי 

ודאי על אזרחים רבים ויש לעצור אותה עוד בשלב הגשת ההמלצות הסופיות.  

הכנסת חברות חוץ בנקאיות והפיקוח עליהן  
אנחנו מבקשים להפנות אתכם  לפרק העוסק בהגנה צרכנית פיננסית.   

אופק והקלות למתחרים חדשים  
 עמותת "ידיד" מברכת על התפישה הקובעת כי מתחרים חדשים יזכו  בתנאים מקילים עם כניסתם לשוק.    

 יחד עם זאת אנחנו סבורים כי כי לשכות שירותי IT חייבות לפעול כגופים ממשלתיים וזאת כדי לשמור על 
הנתונים שיועברו דרכם.   

מתן שירותים ללקוחות  
מספר פרקים בדו"ח עוסקים בשירותים שונים שיוכלו גופים חוץ בנקאיים להעניק, בתשלום ובחינם, לצרכנים. אנו 
סבורים כי מערכת הפיקוח על גופים אלה חייבת להיות הדוקה כדי למנוע ניצול לרעה והפיכת שוק האשראי 
לשוק של שיווק מוצרים פיננסיים כפי ששווקו בעבר אנציקלופדיות, כלי בית וטלפונים סלולריים דבר שיצר הונאות 

רבות שהביאו לקריסה כלכלית של משקי בית.   
  




