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מקרקעין
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נגישות 

לשירותי 

בנקאות

Source: GettyImages By VM



פריסת סניפים
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דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים: מקור| בחישוב זה נכללו סניפים ושלוחות 

סניפים18בנוסףפעלו2021בשנת.השניםלאורךדומיםהשוניםהמגזריםביישוביהסניפיםבפריסתהשינויים

ישוביםמתוכם8(ישובים48-בפעיליםאשר,ניידיםסניפים3-ו)החודשבמהלךימיםמספרעובדים(חלקיים

)מעורביםישובים9-וערביים

תרשיחא-נוף הגליל ומעלות, עכו, רמלה, לוד, חיפה, תל אביב, ירושלים: יישובים מעורבים

ס"הלמבכל מקום בו ישנה התייחסות למגזר הערבי מדובר למעשה במגזר הלא יהודי בהתאם להגדרות 
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הפעראתצמצםהאחרוניםהעשוריםבשניהערביתהחברהביישוביהסניפיםבמספרשנרשםהגידול

אלובישוביםהמתגוררתהאוכלוסייהשלשיעורהלביןאלובישוביםהסניפיםשיעורשבין

במדינההסניפיםמסך10%עלהערביתבחברההסניפיםשיעורעמד2021בשנת

14 15
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור



73%

96%96%

מעורביהודיערבי

ניהול חשבונות עובר ושב
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חשבוןבעלתהערביתהחברהביישוביהאוכלוסייהשיעור

יותרנמוך)16מגיל(הבוגרתלאוכלוסייהביחסושבעובר

.האוכלוסייהמגזרימשאר

)20-29(צעירהאוכלוסייהבקרבהחשבונותבעלישיעור

.יותרמבוגרתלאוכלוסייהבהשוואהגבוההינו

אינםהערביתהחברהביישובימהאוכלוסייהאחוז27%-כ

.הדוארבבנקפועליםחלקם,הבנקיםבאמצעותפועלים

לפתוחהבנקיםאתמחייבותהבנקיםעלהפיקוחהוראות

.זכותביתרתושבעוברחשבוןולנהל

הבוגרתלאוכלוסייה ש ביחס "שיעור האוכלוסייה בעלת חשבון עו

)2020| אחוזים (

הבנקיםועיבודי הפיקוח על 2018לשנת ס"הלמסקר , דיווחי הבנקים: מקור

87%



פעולות בערוצים ישירים
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הערביתבחברההישיריםבערוציםהשימוששיעור

אך,הפעראתומצמצםהאחרונותבשנתייםגדל

.היהודיתבחברההשימושמשיעורנמוךעדיין

בשימושעלייהחלההקורונהמשברבמהלך

ובפרטהאוכלוסייהמגזריבכלישיריםבערוצים

.הערביתהחברהבקרב

65

71

59

67

2019 2020

וטלפוןעצמילשירותבעמדות,האינטרנטבאתר,באפליקציהפעילות:ישיריםערוצים

הבנקיםעלהפיקוחועיבודיהבנקיםדיווחי:מקור

שיעור הפעולות בערוצים הישירים מסך הפעולות

) אחוזים(

%

%

%

%



הפעילות בערוצים השוניםשיעור -ערוצים ישירים 
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היהודיתבחברהלישוביםביחסגבוהובסניפיםעצמילשירותבעמדותהערביתבחברההפעילותשיעור

הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור

שיעור הפעולות בכל אחד מערוצי השירות האפשריים

) אחוזים(
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יהודי מעורב ערבי
5.1 5.2 15.314.2 15.5

30.629.6 30.9

33.1
51.1 48.4

21.0

יהודי מעורב ערבי

3,000עד  3,000-10,000 10,000-30,000 30,000מעל 
הבנקיםמאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על : מקור

כרטיסי אשראי
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למאגרכרטיס אשראי מסך הלקוחות המדווחים בעלי שיעור הלקוחות 

)אחוזים| 2020(

האשראיכרטיסי התפלגות סכום מסגרות 

)אחוזים| 2020(

האחריםבמגזריםליישוביםבהשוואהנמוךהערביתהחברהביישובי,אשראיכרטיסבעליהלקוחותשיעור

המגזריםליתרבהשוואהגבוההערביתהחברהביישוביח"ש3,000עדשלאשראימסגרתבעלישיעור
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עובר ושב  

ואשראי צרכני

Source: GettyImages By FreezeFrameStudio



עובר ושב
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מסגרת מאושרתמסך הלקוחות עם ש"העוהמנצלים את מסגרת ושיעור הלקוחות , ש מאושרת מסך אוכלוסיית המאגר"מסגרת עועם שיעור הלקוחות 

)אחוזים| 2020(

הבנקיםמאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על : מקור

היהודיתבחברהמזהנמוךהערביתבחברהמאושרתש"עומסגרתעםהלקוחותשיעור

החברהיישוביבקרבגבוההמסגרתאתהמנצליםהלקוחותשיעור,מאושרתמסגרתבעליהלקוחותמתוך

הערבית

58

86

59
6965 70

ש מאושרת"שיעור לקוחות עם מסגרת עו שיעור לקוחות באוברדראפט
ערבי מעורב יהודי



אשראי צרכני
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בנקים  , )ביצועים(ממוצעת במהלך השנה גובה הלוואה צרכנית 

)ח"אלפי ש(האשראיוחברות כרטיסי 

המגזריםלשארבהשוואהגבוההערביתהחברהביישוביצרכניתהלוואהבעליהלקוחותשיעור

היהודיתלחברההערביתהחברהביןמשמעותיתשונהאינוהממוצעתהצרכניתההלוואהגובה

הבנקיםמאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על : מקור

שיעור הלקוחות עם הלוואה צרכנית מתוך סך הלקוחות 

)אחוזים(המדווחים למאגר 

44
39

58

42
38

56

יהודי מעורב ערבי

2019 2020

53
61

54
61

71
60

יהודי מעורב ערבי

2019 2020



אשראי צרכני
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,  שיעור הלווים עם הלוואה צרכנית שהיו בפיגור במהלך השנה

)אחוזים(כלל המדווחים למאגר 

משמעותיתגבוההערביתהחברהביישוביהשנהבמהלךההלוואהבתשלומישפיגרוהלוויםשיעור

המגזריםליתרבהשוואהגבוההערביתהחברהביישוביהריביתשיעור

הבנקיםמאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על : מקור

בנקים וחברות  , שיעור הריבית המשוקללת על הלוואות צרכניות

)אחוזים(האשראי כרטיסי 

6.1
7.0

11.2

6.0
7.3

11.7

יהודי מעורב ערבי
2019 2020

5.35 5.19

6.68

4.68 4.57

5.87

יהודי מעורב ערבי
2019 2020



חשבונות מוגבלים
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. כיסויכפי שנקבע בחוק שיקים ללא , חשבון שהוטלו עליו הגבלות על שימוש בשיקים–") חמורה"או " רגילה("בנקאית הגבלה 

.רשויות ממשלתיות או גופים כמו הוצאה לפועלחייבים שהוגבלו על ידי –" הגבלה מיוחדת"

ביחס למספר " רגילה או חמורהבהגבלה "החשבונות שיעור 

)2022פברואר | אחוזים (ביישוב החשבונות 

ביחס למספר " מיוחדתבהגבלה "מספר החשבונות 

)2022פברואר | אחוזים (ביישוב החשבונות 

הבנקיםהפיקוח על עיבודי : מקור

המגזריםביתרמהשיעורמשמעותיתגבוההערביתהחברהביישוביהמוגבליםהחשבונותשיעור

3.5% 4.0%

9.6%

יהודי מעורב ערבי

0.1%
0.1%

0.4%

יהודי מעורב ערבי
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הלוואות 

לדיור

Source: GettyImages By gerenme



מספר הלוואות לדיור
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ישובים בחברה הערבית

62,018 67,897 71,409 

59,065 
70,917 73,950 

2018 2019 2020

הלוואות מטרת מגורים נבנו/כמות דירות שנרכשו

769 992 1,090 

4,529 4,205 

3,284 

2018 2019 2020
הלוואות מטרת מגורים נבנו/כמות דירות שנרכשו

ישובים בחברה היהודית

בהשוואהנמוךהערביתהחברהביישובינבנואושנרכשוהדירותלכמותביחסלדיורההלוואותמספר

כתוצאההנכסבמשכוןבעיהקיימתהערביתהחברהביישובימהעסקאותגדולבחלק.היהודילמגזר

האחרונותבשנתיים42%-בגדלההערביתבחברהלדיורההלוואותכמות.בטאבומסודררישוםמהעדר

הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור
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)אחוזים(מהכנסה שיעור ההחזר הממוצע  )ח"אלפי ש(בית בעלי הלוואה לדיור הכנסה נטו של משק 

21.3

25.4

23.6
23.9 24.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-מרץ

15 16 
18 

23 
25 28 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-מרץ

מאפיינים עיקריים–הלוואות לדיור 
האחריםלמגזריםבהשוואהבמעטגבוההערביתהחברהביישובימהכנסההממוצעההחזרשיעור

למגזריםבהשוואהיותרנמוכהלדיורהלוואהשנטלוהערביתחברהביישוביהביתמשקישלנטוההכנסה

האחרים

הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור



38.9 39.0

50.3
53.2

48.5

52.1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-מרץ

454
566672

895
750

997

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-מרץ

18

)אחוזים(ממוצע שיעור מימון  )ח"אלפי ש(ממוצעת גובה הלוואה 

מאפיינים עיקריים–הלוואות לדיור 
היהודיתהחברהליישוביבהשוואהנמוךהערביתהחברהביישובי,הממוצעהמימוןשיעור

בעלייהמצויאך,האחריםלמגזריםבהשוואהנמוךהערביתהחברהביישוביממוצעתהלוואהגובה

רישוםקשייבגללצרכניכאשראיניתןהערביתבחברהלדיורמהאשראיחלק.מתמשכת

הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור
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בפיגור בתשלום ההלוואה לדיור במהלך השנה  שהיו הלווים שיעור 

)אחוזים(

ריביות ומאפייני סיכון–הלוואת לדיור 

הבנקיםעלהפיקוחועיבודיאשראינתונימאגר:המקור

המשוקללת באשראי לדיור שיעור הריבית 

)אחוזים(

הבנקיםהבנקים ועיבודי הפיקוח על דיווחי : מקור

במגזרלישוביםבהשוואהגבוהההערביתהחברהביישובישהועמדובהלוואותהמשוקללתהריביתשיעורי

בפיגורשהיולדיורהלוואהעםהלוויםשיעור.האחרונותבשניםירידהבמגמתמצויהפעראך,היהודי

הערביתהחברהביישובילוויםבקרבמשמעותיתגבוההשנהבמהלך

3.43
2.95

2.25

2.272.34
2.37

2015 2016 2017 2018 2019 2020 21-מרץ

ערבי יהודי מעורב

4.1

22.5

3.7

21.6

יהודי ערבי

2019 2020
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צעדים 

להמשך

Source: Orbon Alija
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הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
יעיליםפיננסייםשירותיםלמגווןגישהישעסקיםובעלילאזרחיםשבומצבהיאפיננסיתהכלה-פיננסיתהכלה

.צרכיהםאתתואמיםאשר,הוגןובמחירוזמינים

המשפטיםשרידיעלהוחלט,זהבתחוםאפקטיבייםמדיניותצעדילגבשמנתעל-אפקטיבייםמדיניותצעדי,

.הפיננסיתההכלהלהגברתלאומיתתכניתלגיבושמשרדיביןצוותלהקים,ישראלבנקונגיד,חברתילשוויוןהשרה

משרד,חברתילשוויוןהמשרד,וחיסכוןביטוחההוןשוקרשות,הבנקיםעלהפיקוח,ישראלבנק-בצוותחברים

והשירותיםהרווחההעבודהמשרד,טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורהרשות,לכלכלההלאומיתהמועצה,האוצר

.המיסיםורשות,הממשלהראשמשרד,החברתיים
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הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
בחברהמתרכזהגדולשחלקםומצאהפיננסיתבהכלההפעריםלזיהוימעמיקמחקרערךהצוות-הצוותממצאי

:תחומיםבמגוון,אלובימיםהמלצותיומגבשהצוות.הערבית

oל"החשכידיעלמחדשנבחנתההמלצה(רישוםברינכסיםעבורלמשכנתאותמדינהערבות(;

oבפרטהערביתובחברהבכללהישראליתבחברהפיננסילחינוךתכנית;

oמתקדמיםתשלוםבאמצעישימושבפניהחסמיםהסרת;

oהערביתבשפההפיננסייםהגופיםשלהבסיסייםמהתכניםחלקהנגשת;

oהשריעהכלליתואמישירותיםבמתןוהחסמיםהצורךבחינת;

oהפיננסיללקוחהצרכניתההגנההגברת;

oועודאשראיהנגשתאופן.
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פורום חינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים
ועוד•

וע•

והמערכתהבנקיםאיגודחבריםובוהבנקיםעלהפיקוחידיעלמנוהל,2016בשנתשהוקם,פיננסיחינוךפורום

.הבנקאית

פיננסיתמודעותוהגברת,מידעפעריצמצום,פיננסיותמיומנויותהקניית-הפורוםשלהפעילותמטרת.

הרחבהציבורשלהפיננסיתהמודעותלהגברתפעילויותלהובילבמטרהגבוההבתדירותמתכנסהפורום.

נרחבתארציתובפריסהאחידבמתווהמבוצעותהפורוםפעילויות.

ותיקיםאזרחים,נוערבני,ביתמשקי-הישראליתבחברהשונותבאוכלוסיותשנהמדימתמקדהפורום.

הערביתבחברהתתמקד2022בשנתהפורוםפעילות.
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