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 לכבוד
 חדוה בר ד"ר 

 המפקחת על הבנקים 
 בנק ישראל

 

 

 שלום רב,

 

  דאגה לשלומם ובריאותם של עובדי המערכת הבנקאית הנדון:
 הנחיות לקבלת קהל בסניפים –הקורונה  למניעת התפשטות וירוס היערכות חירום 

 

 

והתמודדות עם ורסמה החרפה של ההנחיות להיערכות חירום למניעת התפשטות  ביממה האחרונה פ
 . הקורונהוירוס 

 .אנשים 10איסור על התקהלות של מעל הנחיות אלו קובעות בין היתר 

רבים במשק   המקומות עבודבהמשך לאמור ועל מנת לצמצם ככל הניתן את המגע בין אנשים, קיבלו  
על צמצום משמעותי בקבלת קהל עד כדי סגירה מוחלטת של אפיק שירות זה, למעט במקרי  החלטה  
לקיים את תכלית ההנחיה, צמצום הקרבה בין אנשים אשר הינה   על מנתזאת בין היתר  חירום.

 מידבקת ומסוכנת לכלל האוכלוסיה. 

כלשהן ביחס לעובדי הבנקים, בדגש על עובדי  עד לרגע זה, טרם התקבלו הוראות או הנחיות 
 הסניפים, אשר נותרו חשופים לסיכוני המגפה בהיותם מקבלי קהל ללא הגבלה כלשהי.

בחוסר בטעות ו יתירה מזו, במענה לשאלות העובדים נאמר להם ע"י הנהלות הבנקים )לטעמנו
 כת הבנקאית.   סמכות( כי מגבלת ההתקהלות עליה הנחה ראש הממשלה אינה חלה על המער

מסכנת הן את ציבור העובדים והן את    ,בלא כל הגבלהקבלת קהל  ברי כי התמשכות מציאות זו של
 המשך יציבותה של המערכת הבנקאית כולה. 

הובא לידיעתנו כי הפיקוח על הבנקים הפיץ היום הנחיות להנהלות הבנקים בעניין הקלות 
 הלקוחות.רגולטוריות הנוגעות בין היתר להתנהלות מול 

מן הראוי כי תצאנה לאלתר הנחיות אשר עניינן דאגה לשלומם ובריאותם של עובדי המערכת  
 . וכאלו המשרתות את התכלית של מניעת הדבקה והתפשטות הנגיף בקרב כלל אוכלוסיה  הבנקאית
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 בכל דרך על מנת להבטיח את שלומם ובריאותם של ציבור העובדים.נמשיך לפעול נדגיש כי 

 .נא תגובתכם בהקדם -הנחיות על בידוד האוכלוסיה ה תוחמרנהבקרוב כי  תחזיתלאור ה

   

 

 בכבוד רב,               

 

 
 מנחם מליק, עו"ד  

 ראש חטיבת עובדי הבנקים
 האשראי  וחברות 

 
 
 

 העתק:
 בר דוד, יו"ר ההסתדרות ארנון
 ברטל, יו"ר הסתדרות המעו"ף גילעו"ד 

 פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל
   בחטיבת הבנקים וחברות האשראיארגוני העובדים 

 


