
   29.1.2021 
 הכנסת

 לשכת חבר הכנסת יעקב מרגי

                                                               יושב ראש ועדת הכלכלה

 

 

 לכבוד נגיד בנק ישראל 

 פרופ' אמיר ירון, 

 שלום וברכה,

 governor@boi.org.il: באמצעות דוא"ל

 

 הנידון: חשש ממשי לאי יישום הרפורמה בבנקאות 

 

כיעד   אני רואה את הגברת התחרות במגזר הבנקאי  ועדת הכלכלה,  כיו"ר  כניסתי לתפקידי  מאז 

, תהליך זה של הגברת התחרות הוא תהליך מרובה מכשולים ואתגרים, ומשום כך אני עוסק מרכזי

בכך באופן אינטנסיבי. ומשום כך, קבע החוק מועדים לדיווח ההתקדמות ביישום הרפורמה לועדת  

 הכלכלה.

בשבוע החולף עשיתי מאמצים רבים בכדי לקדם בתקופת פגרה חקיקה שתאפשר את ה'מעבר בין  

אך  בנקים' של    לצערי .  תמוהה  התנהלות  עקב  וזאת  להועיל,  שלא  עלולים  מאמציי  כי  מגלה  אני 

 הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל שבראשותך. 

אני מקבל את הרושם כי בנק ישראל אינו עושה די ליישום הרפורמה, ובמקרים מסוימים    לצערי,

כי בנק ישראל מתכנן   -רת  שומהתק  –החוק ולרוח הרפורמה. נחרדתי לגלות  כוונת  אף פועל בניגוד ל

לה  הפועלים  לבנק  האשראי,לאשר  ובשוק  התשלומים  בשוק  אחיזתו  את  אפליקצ  עמיק  יית  דרך 

. צעד כזה אינו  ה'ביט', ובאמצעות הנפקת כרטיסי אשראי )ע"י כ.א.ל. המוחזקת בידי בנק דיסקונט(

התחרות את  לקדם  המבקשת  הבנקאות  לרפורמת  מעקף  חלק  אלא  את  של  ולהגדיל  שחקני  ם 

 . בנקאיים ץהחוהאשראי 

ל הכנסת בנושא אני דורש ומבקש כי קודם להחלטתך בנושא, יקוים דיון ציבורי בועדת הכלכלה ש

הניסיון מראה כי ללא מעורבות אקטיבית ודומיננטית של ועדת הכלכלה, בנק ישראל מתקשה  זה.  

 לקדם את התחרות ולהילחם בדואופול.
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מחויבת ה'ועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי' להעביר דיווח מדי  כמו כן אזכיר, כי על פי החוק  

נסת. הדיווח טרם הגיע אלינו )על אף שנמסר לנו  חצי שנה לועדת הכלכלה ולועדת הכספים של הכ

 (. 21שיגיע בשבוע הראשון או השני של ינואר 

המסגרות כרטיסי    לדחות את צמצום בנימה אישית אזכיר ואוסיף, עקב משבר הקורונה, נעתרתי  

ידי הדואופול  האשראי בשנה, ולדחות את יישום רפורמת המעבר בין בנקים בחצי    המונפקים על 

אלו  להס  שנה. דחיות  כי  חששתי  התלבטויות,  קדמו  זו  מיישום  כמה  כנסיגה  להתפרש  עלולים 

הרפורמה בבנקאות. לצערי, התנהלות הפיקוח על הבנקים בעת הזו, מביאה אותי לידי מסקנה כי 

 החשש היה מוצדק. 

 

 

 העתקים:

 Yair.Avidan@boi.org.il ,מפקח על הבנקים, מר יאיר אבידןה

 Mankal@mof.gov.il,  "ל משרד האוצר, מר ערן יעקב"מ מנכמ

 michal@competition.gov.il ,גב' מיכל הלפריןהתחרות, הממונה על 


