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 לכבוד 

 מנכ"לי התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

 שלום רב,

 

יך הערכת תהלב וחברות כרטיסי האשראי םישיתוף התאגידים הבנקאיהנדון: 

 תוהוגנות במערכת הבנקא

תרבות ארגונית החורתת על דגלה את ההוגנות כלפי הלקוחות היא הבסיס למתן שירות הוגן  .1

ת. נושא זה נמצא במיקוד העשייה של הפיקוח על הבנקים וואיכותי ללקוחות מערכת הבנקא

אשר הוקדשה לקידום תרבות  בור השנתיתבסקירת פניות הציזון הפיקוח חצג ולאחרונה הו

  .עם חלק מהתאגידים שנערכו ובפגישות 1ארגונית הוגנת במערכת הבנקאית בישראל

הארגונית מתודולוגיה למדידת הוגנות התרבות לפתח הפיקוח על הבנקים החל  זו במסגרת .2

בתלונות של  על מדדים איכותניים וכמותניים כגון: ליקויים מהותיים שאותרו תהמתבסס

, עיצומים כספיים, מעילות בתאגיד הבנקאי מוצדקותהתלונות שיעור ה, לקוחות לפיקוח

פיצוי לקוחות נפגעים), תובענות ייצוגיות, זמני מענה במוקד הטלפוני, פעילות איתור ו(

 שבח רגולטורי ועוד. אירועים שזכו להנציבות, 

הערכה ארוך טווח שיתפתח ויתרחב עם הזמן. בתוך כך, " של תהליך פתיחהדובר ב"יריית מ .3

, המתודולוגיה על ידי הוספתלהרחיב את לטייב ו, ההוגנותהערכת את ולדייק בכוונתנו לשכלל 

 איבנקתאגיד המדדים שישקפו פעילויות צרכניות המבוצעות על ידי ה הסרת, דיוק וזיקוק

 והערכתן. 

הבוחנים את  הצעות למדדים נוספיםהעלו ש תאגידים בנקאייםהיו במסגרת השיח בנושא  .4

לתת ביטוי לקוד האתי של הבנק,  הוצע. כך למשל, במתודולוגיהשלבם לוהוצע  תאגידהפעילות 

כמו כן, היו  סקר שירות ועוד.שיקוף תוצאות להוספת שאלון הערכה עצמית בתחום הצרכני, ל

 תאגידים שהציעו אף הסרת ו/או דיוק ו/או שינוי אופי והגדרת מדדים קיימים.

גורמים ניהוליים בשיתוף  ,חוצה ארגון פנימיחשיבה אנו מזמינים אתכם לבצע תהליך  .5

. את הצעות לשכלול המתודולוגיהלהעביר אלינו ו ,שונים, בנושא הערכת ההוגנותומקצועיים 

                                                           
 . )קישור( לסקירה לעניין המתודולוגיה למדידת תרבות ארגונית הוגנת 11ראו עמוד  1

 פיקוח על הבנקים

 לשכת המפקח
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כנרת לוי מהיחידה גב' של  לכתובת המייל 01.06.2022 עד לתאריךהצעותיכם נשמח לקבל בכתב 

ככל שתהיו מעוניינים להציג בפנינו את . Kinneret.Lavi@boi.org.ilלפניות הציבור בכתובת: 

  בנושא. תאם פגישהונשמח לההצעות ששלחתם גם במסגרת פגישה, אנא עדכנו אותנו 

בתחום  לצד תהליך זה וכצעד משלים, בוחן הפיקוח בימים אלו קידום "בנקאות משפיעה" .6

הפיקוח . חברתי-במסגרת זו, חיזוק תפקידה של המערכת הבנקאית במרקם הכלכליו, החברתי

 על הבנקים רואה חשיבות רבה ביצירת ערך חברתי משמעותי בפעילות המערכת הבנקאית

הפיקוח על פועל לצורך קידום יעד זה  .ולשיפור קיימות המערכת הבנקאית לטווח הארוך

שמטרתו לסייע בהטמעת "בנקאות משפיעה", וזאת תוך התמקדות נוסף,  יצירת מדדלהבנקים 

דיאלוג עם , גיוון, הכלה ושיוון הזדמנויות, מוביליות חברתיתת: נושאים מהותיים לרבוב

 פעילות זו בהחלט עשויה להתכתב עם עולם ההוגנות הבנקאית.ועוד. הקהילה 

  

 

 : יםעתקה

 לקוח -נהלת אגף בנקמסגנית המפקח ועודדה פרץ, 

 ומנהלת אגף הערכה מוסדית סגנית המפקח, סטויה -קיסר רויטל 

 עמיר, מנהלת היחידה לפניות הציבור-עינב הכט

 כנרת לוי, היחידה לפניות הציבור 
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