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  כ"ה בניסן, תשע"ח

           לכבוד:

 ד"ר חדוה בר   כחלוןח"כ משה 

 המפקחת על הבנקים    שר האוצר

 בנק ישראל    משרד האוצר

           

 ,שלום רב נונכבדי

 

 להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל החוקאי קיום הנדון: 

 

התהליכים אחד הרפורמה בבנקאות, אשר הינכם אחראים לה במידה רבה, הינה  .1

תהליך הרפורמה . בשנים האחרונות במדינת ישראל והאמיצים שהתקיימו המשמעותיים

והפיקוח על , ועדה מקצועית לה היו שותפים משרד האוצר ועדת שטרוםהחל עם הקמת 

להגברת התחרות ולצמצום עדה לחוק והפיכת המלצות הווקודם משמעותית עם  הבנקים,

או  )להלן: "החוק" 2017-, התשע"זק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(הריכוזיות בשו

 .("חוק הרפורמה בבנקים"

 ועדת הרפורמות של ח"כ אלי כהן. הארגונים החברתיים היו נוכחים בכלוהחוק קודם ב .2

הדיונים בוועדה ובכנסת מתוך תמיכה מלאה במהלך ומשעבר החוק מקיימים מעקב על 

יישומו. זאת מתוך הבנת החשיבות של המערכת הבנקאית הן ליוקר המחיה והן לריכוזיות 

 במשק בכללותה.

תומכים וללא מתנגדים או  64החוק עבר בכנסת ברוב חסר תקדים,  23.1.2017ביום  .3

לתוספת  7סעיף  .1.2.2017לספר החוקים ופורסם ברשומות ביום נמנעים. החוק התווסף 

השנייה לחוק )תחילה ותחולה( קובע כי למעט מספר סעיפים ספציפיים, תחילתו של החוק 

 הוא ביום פרסומו.

חלקים משמעותיים מהחוק כמוהם כאות מתה  אך חלפה למעלה משנה, מאז פרסום החוק .4

בפעולת  התחרות והריכוזיותבספר החוקים. מדובר בתוצאה שהיא בלתי נסבלת. חוסר 

, הן באופן ישיר והן עקב אלפי שקלים מיותרים בשנה משפחה בישראלגובה מכל  הבנקים

 . שימת סוף לגזל הזה היא מטרה חברתית ראשונה במעלה,הגברת הריכוזיות במשק

באמת שקשה . מהרפורמה בדיור, וגם קלה יותר ליישום מזו האחרונה לא פחות חשובה

 רפורמה צרכנית מובהקת, חקוקה, שכבר "מונחת על הרצפה".מוסמסת מ מדועלתפוס 

, במכוון או לנוכח מה שנראה כהזנחת ביצועו של החוק לכבודכםלפנות נאלצים אנו  לכן .5

 :חוקית של החובה לקיים את הוראת המחוקק-הפרה בלתי העולה כדי שלא במכוון,



 
 

 
 

 

יה ושימוש במידע פיננסי יפלעניין צ לקבוע הוראותה החובה ה לחוק נקבע70בסעיף  .א

 קבעלא  ,ככל הידוע לנו חלוף למעלה משנה,ב, נכון ליום זה(. 'א נספחראו מקוון )

שר  כאמור. בנוסף, למיטב ידיעתנו אף לא הוצאה תחת ידי הוראות שר האוצר

לא בהעדר הוראות אלו טיוטת תקנות לקבלת הסכמתה של שרת המשפטים. האוצר

 כל הנוגע לצפייה ושימוש במידע פיננסי מקוון.החוק בניתן להפעיל את 

תשתית מחשוב. נקבע כי על משרד האוצר, נקבעה החובה להקים לחוק  ג11בסעיף  .ב

ז להקמת תשתית טכנולוגית כרפרסם מל, מיום תחילת החוק תשעה חודשיםבתוך 

. ('ב נספחראו אפשרו אספקת שירותי מחשוב )יע כללים למתן מענקים שוקבלאו 

מפר את חובתו לפי החוק לבצע פעולות האוצר  משרד,ככל הידוע לנו, נכון ליום זה

–למעלה משנה אחרי תחילתו של החוק  –משרד לאחרונה ה. תחת זאת הוציא אלה

בהעדר מכרז או  "קול קורא" שאין בו אף פעולה החלטית אופרטיבית כנדרש בחוק.

 קביעת כללים לא ניתן להפעיל את החוק בכל הנוגע להקמת תשתית מיחשוב.

 ו )"הוראות המפקח לעניין שימוש במידע פיננסי מקוון"( נקבע כי המפקח70בסעיף  .ג

 לקבוע, ומחויב לתת הוראות לנותני שירות להשוואת עלויות רשאי על הבנקים

 מידע הפיננסיבישתמשו  הוראות שיבטיחו שנותני השירות להשוואת עלויות

 לא נקבעו הוראות כאמור. ,ככל הידוע לנו ואולם,(. 'ג נספחראו )בהתאם להוראות 

על  ז )"מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות"( נקבע כי המפקח70בסעיף  .ד

, וכי השר רשאי להסדיר את ינהל מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות הבנקים

המפקחת אינה מנהלת  ,ככל הידוע לנואולם,  (.'ד נספחראו ) נהלי המרשם בתקנות

 מרשם כאמור והשר לא הסדיר את נהליו.

 

כאשר החוק מסמיך שר או נושא  1,אופנהיימר ענייןיודגש, כי על פי ההלכה שנקבעה ב .6

שנבחרה על ידי  לשון. בענייננו, המשרה ברשות בסמכות שבחובה, הוא מחויב להפעילה

 בסמכויות שמדובר כך עלבמובהק  מלמדתז)א( 70-וו)ב( 70ה, 11ה, 70 בסעיפיםהמחוקק 

אף אם לא מדובר , הרי שז)ב(70-ו)א( ו70אשר לסמכויות הקבועות בחוק בסעיפים  2.חובה

מאיינת את החוק  מנעות מהפעלת הסמכויותיההכאמור, ש ,העובדהנוכח בסמכויות חובה, 

חלף זמן ממושך ממועד ההסמכה בחוק וטרם ; לצד העובדה כי ומונעת עמידה בתכליותיו

                                                           
 .(1956) 309( 1, כ ) אח' נ' שר הפנים והבריאות 7-הלל אופנהימר, ו 295/65ץ "בג1
(. 2006)לבאד אבו עפאש נ' שר הבריאות 4540/00ץ "למשל: בגראוומתכלית החיקוק,  סיווגהסמכותנלמדמהלשוןבונקטהמחוקק2

"ייתן ו)ב( נקבע שהמפקח 70§; ב"יקבע"-יפרסם", ו"חים נעשה שימוש במונ ג11§; ב"יקבע"ה נעשה שימוש במונח 70§בבענייננו, 
 . "ינהל"ז)א( מצוין שהמפקח 70§; ובהוראות"



 
 

 
, בהתאם הפכה לסמכות חובה אשר סמכות רשותמדובר בלהבנתנו –נעשה בו שימוש

 3להלכה שבדין.

מצטייר מכלול מצער של אי קיום חוק  הפרת החובה ליישם הוראות חוק אלו,נוכח  .7

 .ישוער לאינטרס הציבורי-אשר מסב נזק כבד ובל הרפורמה בבנקים

פרוייקטור שכל תפקידו הוא במשרד האוצר שלא מונה אנו מצרים על כך לצד כל האמור,  .8

הינה משמעותית פי כמה מהרפורמה בסלולר, אך  הרפורמה בבנקאותמימוש הרפורמה. 

גורמי העבודה במשרד האוצר עוסקים ברפורמה בחלקי משרה, נוסף על משימות לאומיות 

את מחיר העיכובים במימוש משלם הציבור כאשר , מקצועית-לאהתנהלות נוספות. זוהי 

 ליישום הרפורמה.הראויה חשיבות ההדבר מעיד על אי מתן הרחב. 

כמי שנטלו חלק פעיל בקידום הרפורמה, בליווי עבודתה של ועדת שטרום, בהפיכת  .9

יישום החוק, אנו מבקשים  ובפעילות ציבורית לווידואהמלצותיה לחקיקה מפורשת בכנסת 

 .בנוגע למחדלים אלו ולוחות הזמנים לתיקונם כםתשובת בהקדם לקבל

 

 ,בכבוד רב

 ית הארגונים החברתייםיברק גונן, יו"ר צדק פיננסי, רכז קואליצ

 ד"ר הראל פרימק, יו"ר צדק פיננסי

 השלטון לאיכות בתנועה ומחקר כלכלה סמנכ"ליתחן, -אבן נילי"ד עו

 99עו"ד לינור דויטש, סמנכ"לית לובי 

 2050ישראל ספיר בלוזר, 

 בישראל עילם לשם, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

 פז כהן, מנכ"ל אנו

 הציבור החדשד"ר שלי גוטפריד, 

 ישראל יקרה לנו מנכ"ל ,. סברדלובגלעד א

 יוסי צרפתי, מנכ"ל המשמר החברתי

 

 מכותבים:

 אלי כהן, שר הכלכלהח"כ 

 מר שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר ויו"ר ועדת היישום

 קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל ד"ר 

 היישוםגב' דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח ושוק ההון וחברת ועדת 

 עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים וחברת ועדת היישום

 עו"ד דרור שטרום

                                                           
 (.1983) 029( 3, לז ) הפניםעזרא ברגר נ' שר  297/82ץ "בגלהרחבה על התנאים בהם סמכות רשות הופכת לסמכות שבחובה ראה למשל: 3
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 תשתית מחשוב החובה להקים–נספח ב' 
 

 

 
  



 
 

 

 
 הוראות לשימוש במידע פיננסי מקווןחובה לקבוע –' גנספח 

 

 
 

 נספח ד' –חובת ניהול מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות

 

 
 
 


