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ועדת החקירה תפקידיה של  בנושא "ידיד"נייר עמדה של עמותת 
  הבנקים  ע"י והסדרי חוב הפרלמנטרית בנושא מתן אשראי

  

  רקע
במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים באמצעות  1997"ידיד" הוקמה בשנת 

מרכזי הזכויות  15ת. להשגת מטרה זו פועלים סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליו
   .ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע

  
והסדרי  חובות וקשיים כלכליים ,הוא הקשר בין הדרה פיננסית "ידיד"אחד מהנושאים המרכזיים בהם עוסקת 

וחד אוכלוסיות מעוטות חוב והשפעתם על יכולת הקיום בכבוד של אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית ובמי
  הכנסה והזדמנויות ובכלל זה מקבלי קצבאות קיום אך גם עובדים בשכר נמוך. 

  
הגשנו לועדת אללוף למאבק בעוני מסמך מפורט הנוגע לקשר המדובר. אנו סבורים כי אחד  2014בשנת 

והדרך להנגישם  מתפקידיה של ועדת החקירה הפרלמנטרית הוא לעסוק בכלים הפיננסים הקיימים והעתידיים
  לציבור הרחב כחלק מהמאבק הבלתי מתפשר לצמצום העוני בישראל.

  
אנשים החיים בעוני הם אנשים המצויים באופן קבוע במצוקה כלכלית.  בפתיחת הדו"ח שהגשנו אז לועדה כתבנו:

חלקם הגדול שקוע בחובות ובשל מערכת המשפט הישראלית הם מנועים, במקרים רבים, להסדיר את 
ותיהם בדרך שתאפשר להם לפתוח דף חדש וליצור לעצמם ולבני משפחותיהם את האפשרות להתמודד עם חוב

  מצב של חיים בעוני ולצאת ממנו. 
  

אנו סבורים כי אמירה זו חשובה ומרכזית גם היום ובוודאי גם להתנהלותה העתידית של ועדת החקירה 
  הפרלמנטרית. 

  
  עבר, הווה ועתיד

לדון בנושאים השונים בשני היבטים מרכזיים הנוגעים  החקירה הפרלמנטרית חייבתאנו סבורים כי ועדת 
לפעילות הבנקים בעבר מחד ולפעילותם כיום כמו גם תוכניות העבודה העתידיות שלהם. בהקשר זה חשוב מאד 
להדגיש כי לאור הרפורמה הרחבה בשוק האשראי אנו חושבים כי חובה על ועדת החקירה לבחון גם את 

הלים וההתנהלויות הצפויות של שאר השחקנים בשוק האשראי החדש ובכלל זה חברות כרטיסי האשראי, הנו
  חברות המימון החוץ בנקאיות, חברות הביטוח ובתי ההשקעות וכד'. 

  
  אנו סבורים כי בין השאלות המרכזיות הנוגעות להתנהלות הבנקים בעבר יש לבחון את:

 ונו ומהם נוהלי העבודה כיום.דרכי קבלת ההחלטות בעבר, האם הן ש  
  נוהלי מתן אשראי והסדרי חוב למשקי בית ועסקים קטנים לבין עסקים גדולים או לווים מה היו ההבדלים בין

 גדולים אחרים
  בחינת דרכי קבלת ההחלטות בהקצאת אשראי וכן בנוהלי העבודה לאישור הסדרי חוב תוך הצגה מפורטת

את על מנת למצוא, אם אכן היו קיימים, כשלים בנוהלים אלה בעבר וכיצד הנוהלים מול הביצוע בפועל וזשל 
 הם שונו נכון להיום.

  עורכי דין, כונסי נכסים, רואי חשבון  –תפקידם של שחקנים נוספים בשוק האשראי והסדרי החוב ובכלל זה
לי, ארגוני חברה מלווים, מתווכים פיננסיים, מערכות האכיפה והגבייה, מערכת חדלות פרעון ושיקום כלכ

 אזרחית העוסקים בתחום הליווי והשיקום הכלכלי של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות. 
 אנו סבורים כי בהקשר זה ידרשו גם שינויי חקיקה מתאימים.

  משק הבית או  –הצורך בהקמת גוף מפקח צרכני אשר אמון אך ורק על שמירת זכויותיו של הצרכן הקטן
  העסק הקטן
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יד החשוב ביותר של ועדת החקירה הפרלמנטרית לטעמנו הוא בבחינת ההווה והצפי התפק

  לעתיד וזאת על מנת למנוע את הצורך בועדת חקירה פרלמנטרית נוספת בעוד שנים מספר. 
כאמור, אנו סבורים כי מגוון הנושאים שיש לבדוק לגבי ההווה והעתיד חייבים לכלול לא רק את הבנקים 

כלל השחקנים בשוק האשראי וזאת לאור שינויי החקיקה והעדכונים הרבים שחלו כתוצאה  המסחריים אלא את
ובכלל זה את חברות כרטיסי האשראי, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, חברות המימון  ממדיניות שר האוצר

  החוץ בנקאיות וכל מי שפועל על פי סדרת החוקים החדשה בנושא מתן אשראי.
  

נו יש סתירות מובנות בין חלק מהחוקים ואנו מציעים לחברי הועדה חשוב להדגיש כי לדעתי
  לבחון גם נושא זה של התנגשות בין החוקים הבאים:

 חוק נתוני אשראי  
 (חוק שטרום) חוק הגברת התחרות בין הבנקים  
 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  
 חוק הבנקאות, שירות ללקוח ונוהלי הפיקוח של בנק ישראל  
 וגןחוק אשראי ה  
 חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי  
 חוק הצרכנות בכל הנוגע להיבטים הנוגעים לפרסום ושיווק מתן אשראי והלוואות  
  
  

בהמשך מסמך זה פירוט הנושאים בהם אנו סבורים חייבת ועדת החקירה הפרלמנטרית לדון וכן עמדות 
  בכל נושא ונושא. "ידיד"ראשונות של עמותת 

  
  

  שאלה ח לעמוד לרשותך בכלאשמ
      

  
  בברכה,                

  
  רן מלמד                
  סמנכ"ל                
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לתפקידיה ומכלול הנושאים שבהם תעסוק ועדת  "ידיד"עמותת התייחסות 
  לנושא הסדרי חוב של הבנקים ונותני האשראי בישראל החקירה הפרלמנטרית

  
ואשר יש בהם משמעות גדולה לגבי דרכי  אלו הנושאים והשאלות בהם אנו סבורים שהועדה צריכה לדון בהם
חברות גדולות, יחידים בעלי ממון, משקי  –מתן האשראי העתידיות וכן הסדרי חוב וגבייה במקרים בהם הלווים 

  .בית ועסקים קטנים מתקשים לעמוד בהחזרי ההלוואות שלקחו
  

  הקמת מועצה לפיקוח פיננסי צרכני
לא פועל בזיקה ישירה  ו/או שוק הצרכנות הכללי י הצרכני בישראללצערנו אף אחד מן המפקחים על שוק האשרא

 את להגדיל הראשון. מרכזיים מרכיבים שני האשראי בשוק לרפורמהלשמירה על זכויותיו של הצרכן הלווה. 
 המטרה. הזעירים ולעסקים הבית למשקי הצרכני האשראי מחיר את להפחית והשני בשוק השחקנים מספר

 את להרחיב והמצפים בשוק הקיימים השחקנים את למפות ניתן עתה כבר, ספק כל ללא תושג הראשונה
  . הבית למשקי צרכני אשראי ולספק להתחיל הם גם המבקשים החדשים אלו את ולידם עסקיהם

  
 מחיר באמת האם, השאלה על היא משמעית חד תשובה לתת שיכול אחד אף אין שעליה, הגדולה הבעייה
 שנמצא זה, והבינוני הנמוך הביניים מעמד בעיקר, הרחב לציבור הריביות אםה. יפחת הצרכני האשראי

 הנראה שככל אומרים, ביניהם ואני השחורות רואי. יותר ובזול יותר בקלות אשראי לקבל יזכה 5-8 בעשירונים
  . נמוך סיכוי הינו משמעותית נמוך יהיה שמחירו הסיכוי אך באשראי יוצף השוק

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

  . בתכלית שונות מהמפקחים אחד לכל שניתנים הסמכויות
  

 את באמת להשוות, בנקאיים וחוץ בנקאים, מהמוסדות מאחד הלוואה לקבל המבקשים צרכנים יוכלו איך
 כלל את שתכלול רגולטורית אחידות על לשמור יהיה ניתן כיצד. צרה בעת להתלונן למי ידעו הם כיצד. התנאים
אין לנו תשובות. צריך לזכור כי כל מערכת מפקחת בין אם קיימת ובין אם מיועדת לקום  לצערי אלה כל על. השוק

 אם גם זמן לאורך עצמם את לשמר יוכלו  ,כךקרובות מזינה את עצמה כדי להצדיק את קיומה במהלך השנים ה
  .נפסד יצא הישראלי הצרכן דבר של בסופו

  
 לכתובת. אחד למפקח זקוקההרפורמה בשוק האשראי . לקופסא ומחוץ ביצירתיות חושביםמה אפשר לעשות. 

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

  
כגוף עצמאי המייצג את זכויות פיננסית אשר תפעל  צרכניתציבורית להגנה המועצה לכן מוצע כי להקים את ה

בשוק  הצרכנים מול כל אחד מהמפקחים העוסקים בפיקוח על אחת מקבוצות השחקנים הותיקים והחדשים
  האשראי למשקי בית. 

 עקרונות הבסיס להפעלת המועצה:
 בראש המועצה הציבורית יעמוד מומחה להגנת הצרכן והיא תפעל תחת שר האוצר. .1
  י המלצה של שר האוצר באישור ועדת הכלכלהפ- על, הממשלה ידי- על ימונו האחרים המועצה חברי .2

  .המועצה ראש יושב לרבות, חברותו חברים 11 תמנה והיא, המועצה ראש יעמוד המועצה בראש .3
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  : להלן כמפורט יהא המועצה של הרכבה .4
  יו"ר המועצה

  נציג בנק ישראל
  נציג משרד המשפטים

  נציג משרד האוצר
  .סוציאלית לעבודה בפקולטה האקדמיה חברנציג ציבור 

 שני נציגים של ארגונים לשינוי חברתי העוסקים בתחום החינוך הפיננסי
רי המועצה את התקציבים והתשתיות הדרושות לפעולתה כולל תקציבי פרסום משרד האוצר יספק לחב .5

  והסברה

  .לאומיות מיעוטים לקבוצות גם כמו, המינים בני שני של הולם ייצוג יינתן המועצה חברי במינוי .6

המועצה תפרסם אחת לשנה דו"ח מפורט על פעולתה כולל מידע מפורט על התלונות שהגיעו אליה וכיצד  .7
ועצה תפרסם באופן שוטף, באתר מיוחד שיוקם לצורך כך את תוצאות התלונות המוצדקות ואת טופלו. המ

 עברית, ערבית, רוסית –פרטיהן. פרסום הנתונים יעשה לכל הפחות בשפות 
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואלו יאושרו על ידי נגיד בנק ישראל, שרי האוצר והכלכלה וועדת הכלכלה  .8

וחות זמנים מפורטים הנוגעים לטיפול בתלונות על מנת למזער נזקים למתלונן שתלונתו ובלבד שאלו יכללו ל
 תתברר כמוצדקת

  רשאי מתלונן לערער על החלטת המועצה בפני בית המשפט שיקבע לכך בתקנות. .9
  

  וטיפול בפיגורים בהחזרי הלוואות ואשראי נוהלי הסדרי חוב
 גזרות מהגדרה זו בהיבטים של ריבית פיגורים, העברה מתי פיגור בתשלום הופך לחוב ומה המשמעויות הנ

 לטיפול משפטי וכד'
  מהו טווח הזמנים בו מתקיים שיח בין הלווה למלווה לגבי הסדר חוב לפני שמעבירים את הטיפול למערכת

 משפטית
  על סימון הלקוח משמעות פתיחת תיקי הוצאה לפועל הן על יכולת החזר ההלוואה/אשראי לאורך זמן והן

 כלווה בעייתי כמוגדר בחוק נתוני אשראי
  כיצד ניתן לוודא כי הסדר חוב שמבצע לקוח והוא עומד בו לא יעמוד כנגדו בעת שיבקש בעתיד אשראי נוסף

 מהמוסד עמו הגיע להסדר חוב
  את כל שקיפות המידע בדרך להסדרי חוב, יש לוודא כי כל לווה שאינו עומד בהחזר האשראי שלקח יקבל

 המידע הדרוש לו כדי שיוכל לבחון בצורה מושכלת את אפשרות הסדר החוב
  האם יש חובה לנהל משא ומתן על הסדרי חוב לפני העברת הטיפול לגורמים משפטיים אשר ברגע שהם

מקבלים את הטיפול לידיהם גדלות באופן משמעותי ההוצאות המוטלות על הלווה ולעיתים מונעות ממנו 
 גם אם הוא מאד מעוניין בכך.  להגיע להסדר

  התיישנות וביטול של חובות אשר לגביהם לא בוצעו פעולות משמעותיות ואמיתיות לאורך זמן ואשר נותן
 האשראי כבר רשם אותם כחובות אבודים או קיזז אותם כהפסדים בדוחות הכספיים שלו בכל צורה אחרת.

 ר חוב ובכלל זה אגרות ממשלתיות ומשפטיות, בחינת העלויות המוטלות על הלווה המבקש להגיע להסד
 שכר טרחת עורכי דין, ריבית פיגורים ועוד.

  בחינת חוק ההוצאה לפועל בכל הנוגע לשכר טרחת בעלי תפקידים ובמיוחד עורכי דין והפחתה משמעותית
ש י "ידיד"של שכר הטרחה המשולם לעורכי דין המייצגים נושים שרמת הפעילות שלהם גדולה (לעמותת 

 הצ"ח מסודרת בנושא שגם קובעת מהי רמת הפעילות הזו)
  אנו חושבים כי יש לחייב כל גוף המעניק אשראי לפרסם לציבור  –הפקת דוחות חצי שנתיים על הסדרי חוב

הרחב דו"ח חצי שנתי על ההסדרי החוב שעשה בחתכים שונים וזאת כאחת מהדרכים בה יוכל משק בית או 
גובה הריבית והשירות שניתן לו ברגע קבלת האשראי אלא גם את היחס שהוא עסק קטן לבדוק לא רק את 
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צפוי לקבל אם נקלע למצוקה (תקלה כלכלית) והוא זקוק לעזרה כדי שיוכל להמשיך ולתפקיד במערכת 
פיננסית אשר בלעדיה יקשה עליו מאד לא רק להתקיים בכבוד אלא אם מדובר בעסק הרי שהסיכויים 

  ם מאד ללא עזרה זו.לשרידותו יהיו קטני
  

  נוהלי נותני האשראי במצב של חוסר עמידה בהחזרי הלוואות
  ניתוח משווה של כלל הנוהלים הנהוגים במערכת הן מבחינת לוחות הזמנים שלהם והן מבחינת הפעולות

הניתוח חייב להשוות בין כל השחקנים וכלל זה: הבנקים המסחריים, הבנקים למשכנתאות,  –שננקטות 
, חברות הביטוח, חברות מימון כרטיסי האשראי (גם במצב היום הם מנהלות מערכות גבייה נפרדות)חברות 

 חלפני כספים, חברות נכיון צ'קים וכד'. ), p2pחוץ בנקאי, חברות אשראי בין אנשים (
 היררכיית בעלי התפקידים מקבלי ההחלטות במקרים של מתן אשראי וטיפול במקרים של חוסר  הבחינ

ויצירת מערכת בה יוכלו גם נוטלי אשראי צרכני קטנים (משקי בית/עסקים זעירים  החזר אשראיעמידה ב
 וקטנים) לעמוד ולטעון את טענותיהם בפני בעלי תפקיד בכירים בגוף אשר נתן להם את האשראי

  הקמת גוף מפקח אחד וההשוואת כלל הנהלים לכל הגופים הפועלים למתן אשראי 
 נותן אשראי להקים ועדת מחיקת חובות/הקטנת חובות/מחזור חובות אשר  בחינת החובה של כל גוף

תאפשר ללקוחות שנקלעו למצוקה כלכלית קשה לחזור ולעמוד על רגליהם. בועדה זו מוצע שיטלו חלק, 
 דרך קבע, נציגי ארגונים אזרחיים העוסקים בתחום החינוך הפיננסי/מיצוי זכויות ושיקום כלכלי וכד'. 

  
  וסימון הלקוחות נתוני אשראי

  מן המפורסמות הוא שלמרות שלכאורה רק מאגר נתוני האשראי הוא זה שמציג לנותני האשראי את מצבו
הרי שכל נותן אשראי ממשיך לנהל שנים  3של הלקוח כולל שמירה על נתונים שליליים לתקופה של עד 

מסומנים לקוחות אלה בסימונים  מאגר משלו על לקוחותיו ובחלק גדול מהמקרים, בעיקר בבנקים המסחריים,
  שונים אשר מונעים מהם קבלת אשראי במשך שנים ארוכות ולעיתים למשך כל ימי חייהם. 

המשמעות היא שאם לקוח פיגר בהחזר הלוואה, גם אם הגיע להסדר חוב ועמד בו, הרי שבחלק גדול 
י זמני ויחד עם זאת יקשה עליו מהמקרים הוא לא יוכל לקבל יותר אשראי בריבית טובה בבנק בו נקלע לקוש

מאד לעבור למוסד פיננסי אחר ולקבל ממנו אשראי באשר אלו יעשו הצלבות שונות של מידע גם אם מדובר 
  במעידה חד פעמית בעבר הרחוק. 

  מוצע לבחון כיצד ניתן לאסור על השימוש בסימון לקוחות פנימי ולחייב את כלל הגופים הפיננסיים להביא
  את הנתונים המורשים על פי חוק נתוני אשראי.  בחשבון אך ורק

  
  הסדרי חוב לפני טיפול משפטיאז מה אפשר לעשות. כללים לביצוע 

הזמן שלוקח מהרגע בו נוצר החוב לבין השלב אחד הנתונים המרכזיים בתחום הסדרי החוב הוא העובדה כי 
חוב עלויות רבות הכוללות הצמדה, שבו הוא עובר לטיפול משפטי הוא הזמן הקריטי שבו מתווספים לקרן ה

  ריבית, שכ"ט עו"ד או דמי טיפול וגבייה, אגרות בית משפט  ועוד. 
במקרים רבים מדובר בסכומים המכפילים את החוב ואף יותר מכך. במקרים לא מעטים  יתכן אף בשיהוי מכוון 

הוא הוא הגורם הישיר לחוסר של הגובים לסוגיהם השונים מתוך כוונה להגדיל את החוב דבר שבמקרים רבים, 
  היכולת המתמשך של אנשים החיים בעוני להתמודד עם החובות דבר שמקבע את חייהם כמודרים כלכלית.

  
על מנת להתמודד עם מצב זה ולאפשר לחייבים לפרוע את חובם בצורה נוחה יש צורך לייצר כלים שיהוו תמריץ 

  תשלום בהקדם. כלים אלו כוללים: חיובי לחייבים להקדים תרופה למכה ולהגיע להסדרי
תשלומים על חוב שאינו  84עד  -(למשל בביטוח הלאומי ניתן לשלם ב אפשרות פריסה לתשלומים רבים .1

 גדול מחמישים אלף ש"ח).
חשוב לזכור כי בדרך כלל אנשים החיים בעוני אינם מחזיקים כרטיסי  – אפשרות תשלום בשוברים חודשיים .2

מסוגלים לשלם בשיקים, מחשש שאלו לא יכובדו על ידי הבנק, במקרים אחרים  אשראי ובמקרים רבים אינם
גם הוראות קבע לבנק אינן מספיקות ולכן גילינו, בעמותת "ידיד", שככל שמאפשרים לחייבים מעוטי הכנסה 
לשלם את חובם בשוברים בסניפי הבנקים או הדואר הם יותר מ"שמחים" לבצע זאת ולהתמודד בצורה טובה 
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עם חובותיהם. עמותת "ידיד" הכינה הצעת חוק בנושא אשר מונחת כיום על שולחן הכנסת ואשר  יותר
 מחייבת גופים ציבוריים, ממשלתיים וצרכניים גדולים לאפשר תשלום חובות בשוברים. 

מדובר במתן אפשרות לחייבים שנקלעו למשבר כלכלי זמני, להגיע למצב בו הכנסתם תגדל  –תקופת גרייס  .3
מהלכה לא רק שלא ינקטו נגדם הליכי גבייה/הוצאה לפועל, אלא גם החוב יוקפא ולא יצבור ריביות ואשר ב

 והצמדות דבר שיקשה עליהם להתמודד איתו בהמשך. 
  

  טיפול משפטי במהלךהסדרי חוב אז מה אפשר לעשות. כללים לביצוע 
ם גם במקרים של העברת הטיפול ראשית הדברים חשוב לציין כי הכלים המצויינים בפסקה הקודמת רלוונטיי

  בחוב להליכי גבייה חיצוניים או טיפול משפטי. 
הנוגע להתמודדות עם חובות ו 2014בשנת  המחלקה המשפטית של "ידיד" בדו"ח מפורט שהוכן על ידי 

התמודדות ראוייה של מוצעים כלים משמעותיים שיכולים לאפשר לאחר שאלו הגיעו לטיפול משפטי 
   .בחיים של מוגבלות כלכלית וחברתית כדי שלא יקובעובם החייבים עם חו

  :בין הכלים המוצעים בדו"ח
  ,(עוד טרם פתיחת התיק בהוצאה לפועל או מיד עם פתיחתו) קביעת משך זמן סביר לניהול מו"מ להסדר  
 הפחתת שכר הטרחה הקבוע בפתיחת תיקי הוצאה לפועל   
  פיקוח על ריביות 
 דשיהקפאת ריביות בעת תשלום חו  
  ,וביניהם:סדרה של פעולות הנוגעות למערכת האכיפה והגבייה 

o קביעת קריטריונים לחקירת יכולת ולקביעת סכום חודשי  
o  "הפחתת הסכום הנדרש לשם כניסה של הליך של פשיטת רגל  - הסדרת הליך "מיני פשיטת רגל

י אפשריים לקבל או הסדרת הליך ביניים, שיאפשר גם לחייבים שחובותיהם טרם תפחו לממדים בלת
   .צו הפטר

o בין מסלולי "אדם לאדם" של זוכים פרטיים ובין מסלולי "זוכים חוזרים",  הפרדה בהוצאה לפועל
הגבלות על היכולת להפעיל לחץ על החייב לשם הגעה להסדר, ויושם יתר דגש על  שבהם יוטלו

ם פרוצדורליים בהליכי שמירה על זכויות החייבים הגברת הנגישות להליכי פשיטת רגל, הסרת חסמי
 ההוצאה לפועל, הקפאת ריביות בעת תשלום חודשי, ועוד. 

  
   ה בכנסת.חוקהאלה כבר הוכנס לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי הנדון בימים אלה בועדת הצעות חלק מ

  
  הסברה ומניעה

 ציאות המערכת הממשלתית משקיעה כיום משאבים רבים במתן כלים למשפחות ויחידים להתמודד עם מ
כלכלית מורכבת. כזו המקשה מאד על האדם הבודד או המשפחה להתנהל על בסיס מזומן בלבד ותובעת 
ממנו להתחייב בצורות שונות לתשלומי קבע ותשלומים חד פעמיים שלעיתים אין ביכולתו לעמוד בהם. 

  המחוייבות הנדרשת הזו מביאה בהכרח ליצירת חובות שהיציאה מהם קשה ביותר 
  להכיר כיצד עובדת המערכת הכלכלית והצרכנית בישראל ומהם הכלים הטובים ביותר כדי להתנהל היכולת

בתוכה היא יכולת נרכשת המותנית בסדרה ארוכה ומתמשכת של הכשרות מהגיל הרך ועד לגיל הפרישה. 
ם, בכל אחת מהתחנות יכולים האזרחים לבחור לעצמם דרכים שונות להתמודד עם קשיים כלכליים עתידיי

לתכנן נכון את הוצאותיהם ובעיקר להתמודד עם השאלה הקשה כיצד ניתן להתנהל כלכלית כאשר מראש 
ברור שההכנסה המשפחתית נמוכה מההוצאה הקבועה הנדרשת וכן מה ניתן לעשות בעיתות משבר 

  והוצאות בלתי צפויות. 
 ג של חובות מתמשכים.משמעות הדבר היא שבאמצעות ידע מתאים ניתן להמנע מכניסה לתהליך מדאי 
  אנו סבורים כי על הועדה לבחון היטב את משמעות ביצוע מערכות הסברה, חינוך ומניעה על ידי הגופים

  הן בתוך מערכות החינוך הממשלתיות והן במסגרות פנימיות שלהם עבור לקוחותיהם. –הפיננסיים 
  
   


