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  2010,  בספטמבר13  

  
   לכבוד

            הועדה לאיתור מועמדים

          ת על הבנקים/לתפקיד המפקח

  בנק ישראל

  

  ,שלום רב
  

  המאפיין החסר למועמדות לתפקיד: הנדון
  

  . ת על הבנקים/ פורסמה בתקשורת פנייה לאיתור מועמדים לתפקיד המפקח20.8.10ביום  .1

 . הכישורים שנדרשים מן המועמדיםו ,ו בין היתר תנאי הסףבמודעה פורט .2

 :כללותנאים אלה  .3

  : תנאי הסף

 ; שנים לפחות בתחומי הבנקאות או בתחום דומה7ניסיון ניהולי של  .1

 : רצוי באחד מן התחומים הבאים, תואר אקדמי ראשון מוכר .2

  .ראיית חשבון, מינהל עסקים, כלכלה

  : כישורים נוספים

  ;גבוההיכולת ניהולית  .1

 ;ניסיון בתפקיד בכיר בתחומי הבנקאות .2

 ;היכרות טובה של המגזר הציבורי והמגזר הפיננסי .3

 ;בעברית ובאנגלית, פ"בכתב ובע, יכולת ביטוי גבוהה .4

 . יתרון לבעלי תואר שני בתחום הרלוונטי לתפקיד .5

שמרה הועדה לעצמה את הזכות לקבוע קריטריונים נוספים למיון , בצד קריטריונים אלה .4

 . המועמדים

 תנאי חיוני נבצר מקומו של, בלי להמעיט בחשיבותם של התנאים המפורטים מעלהמ .5

 : ממדרגה ראשונה להתאמת מועמד לתפקיד והוא

  . סיון מוכח בהגנה על זכויות הצרכניםינ
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בשל העובדה כי משרה , בין היתר,  לתפקיד הרגולטורתהגנה על לקוחות הבנקים חיוניה .6

שבהעדר איזון ביניהם עלול נושא משרה זו ,  שני תפקידים עיקרייםמשלבת ביןזו 

 :  להחטיא כליל את ייעודה

 .  ומאידך גיסא הדאגה לרווחת הצרכנים,מחד גיסא הדאגה ליציבות הבנקים

 ;כי יציבות הבנקים נתפשת בעיני המפקח כמעט כחזות הכלהוכיח הניסיון , לצערנו .7

אך אין בו כדי , א אינטרס צרכני חשוב מן המעלה הראשונהייציבות הבנקים ה, ויודגש

רסום ברווחיהם המופלגים של כגם תוך , לבטל את הצורך להתחשב ברווחת הצרכנים

 .  מבלי לסכן את איתנותם הפיננסית, הבנקים

ובעקבות כך  ,של המפקחאלה על ניגוד עניינים מובנה בין שני תפקידיו אף יש המצביעים 

הצעות להפרדת תפקיד הגנת הצרכן בתחום הפיננסים והעברתו לידי רגולטור נשמעות 

  . אחרייעודי 

יש לראות במרכיב , הרי כל עוד לא בוצעה ההפרדה, בצד ההגיון בשקילתן של הצעות אלה .8

וראוי לפיכך לבחון את המודעות , מרכיב חיוני בעבודת המפקח, ההגנה על הצרכן

  .  לתפקידים המתייצביםמועמדהאצל כל  - ואת הנסיון ביישומו –יבותו המוכחת לחש

ניסיון מוכח בהגנת  "– להוסיף תבחין נוסף לדרישות הסף של התפקיד  ראוי,לאור האמור .9

 ".  הצרכנים

  

  

  

  , בכבוד רב                

                  

  ד"עו, אהוד פלג                

  ל "      מנכ                

  המועצה  הישראלית לצרכנות               

        

  

  


