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                       12/12/2017   
  לכבוד

  מר משה כחלון        ר חדוה בר"ד
  שר האוצר      על הבנקיםהמפקחת 

  משרד האוצר        ישראלבנק 
  ירושלים        ירושלים

  ,רבשלום 
  

  )דביט(ידי יקשיים שמעמידים הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בהנפקת כרטיסי חיוב מ :הנדון  
אמצעות במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים ב 1997"ידיד" הוקמה בשנת 

מרכזי הזכויות  15סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 
הוא תחום  "ידיד"הנושאים המרכזיים בהם עוסקת חד א .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע

  .ההדרה הפיננסית של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות
  

 מצוקהעשרות פניות, בעיקר של אמהות חד הוריות, אשר עקב  "ידיד"הגיעו למרכזי הזכויות של לאחרונה 
ה שהתברר הוא כי לאחר שסייענו להן מ כלכלית וחובות אליהן נקלעו ביקשו את עזרתנו וכמובן קיבלו אותה.

להסדרי חוב והזדמנות שנייה לחיים נורמטיביים דווקא הקושי המרכזי שהוטל עליהם היה מצד הבנקים להגיע 
   לתת להם בנקט בלבד. והסכימו )דביט(הם כרטיס חיוב מיידי י האשראי אשר סירבו להנפיק לוחברות כרטיס

  
סבורים כי מדיניות זו הינה מוטעית ואף סותרת לא רק את הרצון לאפשר לכלל האזרחים להשתמש, בצורה אנו 

את מסקנות והמלצות הועדה  חים לציבור הרחב אלא גם סותרתמושכלת במוצרים פיננסיים ובנקאיים הפתו
אי והבנקאות לצמצום השימוש במזומן ואף את חלק מהמלצות הועדות השונות שעסקו בפתיחת שוק האשר

  ות. לתחר
  

ות בנק מסודרים המדוברים אנו עוסקים בלקוחות של הבנקים או בכאלה המבקשים לחזור ולנהל חשבונבמקרים 
ם לחזור ולהתנהל, אט אט, כשאר לקוחות הבנקים מצוקה כלכלית ואשר מבקשילאחר תקופות של הגבלה או 

בארנקם מאות הסתובב ולי שיצטרכו והם מבקשים לקבל כרטיס חיוב מיידי אשר יאפשר להם לבצע רכישות מבל
  ואלפי שקלים. 

  
לי שאין צורך להסביר לכם כי כרטיס הדביט אינו כרטיס אשראי והינו כרטיס חיוב אשר באם אין כסף נדמה 

שוללים הבנקים וחברות נו מבינים מדוע אאין ה באמצעותו. בחשבון הבנק לא ניתן לבצע את פעולת הרכיש
בטענות שונות ומשונות שבינן לבין המציאות אין  )מיידיחיוב (האשראי את הזכות הבסיסית לקבלת כרטיס דביט 

  דבר וחצי דבר. 
  

דווקא מתן כרטיס בציבור רחב אשר סבורים כי בהתנהלות זו הבנקים וחברות כרטיסי האשראי פוגעים אנו 
  הדביט יכול להחזיר אותו להתנהלות כלכלית נכונה וראוייה. 

סבורים כי בנק ישראל חייב להורות, מיידית, לכל הבנקים וחברות כרטיסי האשראי על החובה המוטלת אנו 
מזו, יתרה לכל לקוח שיבקש זאת מבלי להערים עליו קשיים כל שהם.  )דביט(די עליהם להנפיק כרטיס חיוב מיי

  ותיהם. אנו סבורים כי על הבנקים להציע כרטיסים כאלה ללקוח
  

  להתייחסותכם המיידיתאודה 
  

  בברכה,                
              
  מלמדרן                 
  ל"סמנכ                
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  :העתק

  ר ועדת הכלכלה"כ איתן כבל, יו"ח
  כ איילת נחמיאס ורבין"ח

  ועדת הכלכלה חברי 
  ד דרור שטרום"עו
  
   
  


