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משרד האוצר

רשות החברות הממשלתיות
ממצאי מעקב
בנק החקלאות לישראל בע"מ
תקציר
בנק החקלאות לישראל בע"מ )להל הבנק( הוא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה ) 1975להל חוק החברות הממשלתיות( .הוא מצוי
בבעלות כמעט מלאה של המדינה ,והשרי האחראי לענייניו ה שר החקלאות
ופיתוח הכפר ושר האוצר .הבנק הוק בשנת  1951כדי לשמש מכשיר ממשלתי לסיוע
לענ #החקלאות ,והוא נת אשראי בעיקר ללווי ממגזר זה.
בביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה ,שבוצעה בבנק ואשר ממצאיה פורסמו
הדוח הקוד ( ,הועלה כי בשל משברי פיננסיי וכלכליי
במאי ) 12005להל
שפקדו את המגזר החקלאי ,הורע בתחילת שנות התשעי של המאה העשרי מצבו
הפיננסי של הבנק ,ומאז עיקר פעילותו היא הסדרה וגבייה של חובות העבר של
המגזר החקלאי כלפיו ,והוא אינו עוסק בפעילות בנקאית רגילה .עוד הועלה באותה
ההו העצמי שלו שלילי ,הפסדיו
הביקורת ,כי נתוניו הכספיי של הבנק שליליי
השנתיי גדלי  ,עלות גביית החובות גבוהה ,אי ביכולתו להחזיר חובות שהוא חב
לממשלה וחובות כלפיו נשחקי בשל קשיי בגביית .
בדוח הקוד נקבע ,כי הנתוני בעניי מצבו הפיננסי הקשה של הבנק והצור'
בנקיטת צעדי המתחייבי מכ' היו ידועי במש'  14שנה לפחות לרשות החברות
הממשלתיות )להל הרשות או רשות החברות( ולאג #החשב הכללי )להל אג#
החשכ"ל( במשרד האוצר ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להל משרד החקלאות(;
למרות זאת ה לא קיבלו כל החלטה מחייבת בעניי הבנק .בסיכו הדוח צוי כי
"לדעת משרד מבקר המדינה ,על הגורמי הנוגעי בדבר לבחו בהקד את הצעדי
שיש לנקוט בעניי הבנק ,כמתחייב ,בי היתר ,מחוק החברות הממשלתיות ,לבחור
בחלופה שתביא את מרב התועלת למדינה ולפעול בהקד ליישומה .לש כ' יש
להביא בחשבו  ,בי היתר ,את מצבו הפיננסי של הבנק ואת פעילותו ,ולשקול א יש
הצדקה להמש' גביית החובות על ידי הבנק במתכונת של חברה ממשלתית דווקא ,או
עדיפה חלופה אחרת שתאפשר למדינה לקבל את הער' המרבי של החזרי החובות".

פעולות הביקורת
בשני  2007ו  2008עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת מעקב אחר
הפעולות שנקטו הרשות ,אג #החשכ"ל ,משרד החקלאות ,הבנק ובנק ישראל לתיקו
__________________
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הליקויי שפורטו בדוח הקוד
ביקורת המעקב(.

וליישו

המלצותיו )להל

הביקורת הנוכחית או

עיקרי הממצאי
בשני  ,2007 2004לאחר הביקורת הקודמת ,הוכפלו הפסדי הבנק מפעולות רגילות
מכ  102.6מיליו ש"ח לכ  203.3מיליו ש"ח .ההוצאות התפעוליות של הבנק באות
השני היו כ  9.1מיליו ש"ח לשנה בממוצע .בשני אלה הפסיד הבנק כ  11.6מיליו
ש"ח בחודש בממוצע ,ובשנת  2007בלבד הוא הפסיד כ  17מיליו ש"ח בחודש
בממוצע.
על פי נתוני רשות החברות ,הפסדי הבנק בשני  2005ו  2006היו כ  21%וכ ,12%
בהתאמה ,מס' כל ההפסדי של החברות הממשלתיות העיקריות שדיווחו על
הפסדי בשני אלה.

הפעולות להפסקת פעילות הבנק
ההחלטות בדבר הדר' העדיפה להפסקת פעילות הבנק
בעקבות הביקורת הקודמת חזרו הרשות ואג #החשכ"ל לעסוק בביצוע פעולות
להפרטת הבנק .בסו #שנת  2004התגלעו בי אג #החשכ"ל לרשות מחלוקות שונות
אשר נסבו ,בי היתר ,על הסמכות והאחריות של כל אחד מה לביצוע הפעולות
להפרטת הבנק ועל זהות הגור האחראי למהל' מטע המדינה .בינואר  2005נענה
מנהל הרשות דאז ,באופ חד פעמי ולאור הנסיבות המיוחדות ,2לבקשת החשכ"ל דאז,
שאג #החשכ"ל יוביל את הלי' הפרטת הבנק ,א #שעל פי חוק החברות הממשלתיות,
הפרטת חברות ממשלתיות היא בתחו סמכותה ואחריותה של הרשות.
הביקורת העלתה כי מהמועד שבו חידשו הרשות ואג #החשכ"ל את פעולותיה
להפרטת הבנק לאחר הביקורת הקודמת )ספטמבר  ,(2004ועד המועד שבו גיבשו
החלטה סופית בדבר הדר' המועדפת לכ' )מאי  ,(2007חלפו כשנתיי וחצי ,ובמהלכ
שונו ההחלטות בנושא כמה פעמי  :הרשות ואג #החשכ"ל בחנו במש' כשמונה
חודשי את הדרכי להפרטת הבנק ,בחרו את דר' ההפרטה שהייתה לדעת
הדר' הראשונה להפסקת פעילות הבנק(,
המיטבית מבחינת המדינה) 3להל
ועדת
ובספטמבר  2005אישרה לבקשת ועדת השרי לענייני הפרטה )להל
השרי ( דר' הפרטה זו .בינואר  2006הקימו הרשות ואג #החשכ"ל ,צוות משות,#
בראשות אג #החשכ"ל )להל הצוות( ,לש קידו הפרטת הבנק בדר' האמורה.
ביוני  2006המלי /הצוות על דר' שונה להפסקת פעילות הבנק) 4להל הדר' השנייה
__________________
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מחד גיסא בנק החקלאות הוא חברה ממשלתית ,ועל כ" רשות החברות היא האחראית לטיפול בו;
ומאיד %גיסא הבנק הוא חדל פירעו" ,שהמדינה היא הנושה הגדול ביותר שלו והיא המכתיבה את אופ"
התנהלותו הכספית ,ועל כ" אג& החשכ"ל הוא האחראי לטיפול בו.
מכירת תיק האשראי של הבנק או העברתו לידי גו& אחר לש( גביית חובות ולאחריה יפורק הבנק
מרצו".
פירוק מרצו" על ידי בעלי מניות במתכונת של "פירוק בהצהרת כושר פירעו"" .המפרק הוא אשר ימכור
את תיק האשראי של הבנק או יעבירו לגו& אחר לש( גביית חובות ,לפי הנחיית הרשות ואג& החשכ"ל.
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להפסקת פעילות הבנק( ,ובאותו החודש אישרה הוועדה למכירת מניות המדינה
בחברות ממשלתיות דר' פעולה זו .לאחר כשנה ,במאי  ,2007חזר בו הצוות והציע דר'
אחרת) 5להל הדר' השלישית להפסקת פעילות הבנק(.
התמשכות הטיפול בנושא נבעה ,בי היתר ,מניהולו האטי על ידי אג #החשכ"ל
ומשינוי ההחלטות שקיבל הצוות בראשותו ,המשות #לו ולרשות; כבר במהל'
התקופה האמורה הסתייגה הרשות מהתמשכות הטיפול בנושא ומחלק מההחלטות
שקיבל הצוות .למרות זאת ,וא #על פי שהרשות הייתה שותפה בצוות ובקבלת
החלטותיו ,רק ביוני  2007היא הביעה בכתב את הסתייגויותיה האמורות בפני אג#
החשכ"ל.
אג #החשכ"ל נתקל בקשיי בקבלת מסמכי מהבנק שנדרשו לצור' עבודת יוע/
שעמו התקשר אג #החשכ"ל כדי שיסייע לפעולותיו בעניי הפרטת הבנק .למרות זאת
לא פנה האג #לרשות באופ מידי כדי שתשתמש בסמכויותיה על פי חוק החברות
הממשלתיות לש קבלת המסמכי  .הרשות עצמה ,שידעה על הקשיי  ,לא הציעה
לאג #להפעיל באופ מידי את סמכויותיה כאמור .כתוצאה מכ' חלק מהמסמכי
שנדרשו לעבודת היוע /הועברו לו במלוא בעיכוב ניכר ,והדבר גר לעיכוב בהשלמת
עבודתו.
ממועד ההחלטה של הצוות על הדר' השלישית להפסקת פעילות הבנק )מאי (2007
ועד אישור דר' פעולה זו בוועדת השרי )במרס  (2008חלפו כעשרה חודשי נוספי .
יתרה מזו ,רק כחודשיי לאחר מכ  ,באמצע מאי  ,2008בעקבות שאלות משרד מבקר
המדינה ,הודיעה הרשות לבנק בכתב על החלטת ועדת השרי וביקשה כי הבנק
ינקוט פעולות המתחייבות ממנה .בסו #ספטמבר  2008כונסו אספת נושי ואספה
כללית מיוחדת של בעלי מניות הבנק והתקבלו בה ההחלטות הדרושות לביצוע הדר'
השלישית להפסקת פעילות הבנק ,שעליה החליטה ועדת השרי כאמור כבר במרס
 2008פירוק הבנק מרצו ומינוי מפרק.
בנובמבר  2008עדיי לא הייתה בידי הרשות ואג #החשכ"ל תכנית ע לוח הזמני
להשלמת כל המתחייב מהחלטות ועדת השרי ממרס  2008ומהחלטות אספת
הנושי והאספה הכללית המיוחדת של בעלי המניות מספטמבר  2008בעניי סיו
פעילותו של הבנק.
הסדרת זכויותיה

של עובדי הבנק

בהחלטת ועדת השרי מספטמבר  2005הוסמכו אג #החשכ"ל והרשות ,בי היתר,
לבחו את מכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי הבנק ולזכויותיה  .הביקורת העלתה כי
הלי' גיבוש הסכ הפרישה של עובדי הבנק ויישומו נמש' יותר משנתיי  ,וכי רק
במהל'  2008פרשו  13עובדי )כמחצית מעובדי הבנק( .כ הועלה ,כי העיכוב בנושא
נגר  ,בי היתר ,מאי הסכמה בי אג #החשכ"ל ובי הרשות בעניי המקורות
הכספיי למימו הסכ הפרישה והמועד למימושו .נוכח חשיבותו של הנושא
להשלמת הלי' הפסקת פעילותו של הבנק ,היה על הבנק ,על אג #החשכ"ל ועל
__________________

5

פירוק מרצו" על ידי נושי( במתכונת של "פירוק ללא הצהרת כושר פירעו"" .המפרק הוא אשר ימכור
את תיק האשראי של הבנק או יעבירו לגו& אחר לש( גביית חובות ,לפי הנחיית הרשות ואג& החשכ"ל.
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הרשות לנקוט את כל הצעדי הדרושי כדי להסדיר זאת בזמ קצר יותר ,וכ' היה
מתאפשר מוקד יותר ג חיסכו בעלויות התפעול של הבנק.
נכסי המקרקעי

של הבנק

בהחלטת ועדת השרי מספטמבר  2005הוסמכה הרשות לטפל ג במכירה או
בהעברה של זכויות הבנק במקרקעי  .במאי  2007בחנו נציגי הרשות את האפשרות
לקד מהל' של התייעלות בבנק ,בי היתר ,על ידי העתקת מקו פעילותו למקו
אחר כדי לחסו' בהוצאותיו ולאפשר את ביצוע ההחלטה האמורה של ועדת השרי .
א #על פי שהבנק הגיש לרשות ,על פי בקשתה ,תכנית בעניי זה ,לא בחנו הרשות
ואג #החשכ"ל כראוי את התכנית ולא נקטו צעדי בנושא זה.
הרשות ואג #החשכ"ל לא בחנו ,נוכח התמשכות הפעולות להפסקת פעילות הבנק ,א
יש מקו לנקיטת פעולות להשבחת המקרקעי והבניי של הבנק ,כדי שיהיה אפשר
להעביר לבעלות המדינה כנכס מושבח; ולחלופי לפעול להעברת המידית לבעלות
המדינה כדי שהיא תוכל לבחו  ,מבעוד מועד ,את החלופות השונות בנושא ולבחור
בחלופה שתביא לה את מרב התועלת.
באפריל  ,2006לנוכח האפשרות שפעילות הבנק תסתיי בקרוב ,החליט דירקטוריו
הבנק להפסיק ,החל מינואר  ,2007את ההתקשרות ע חברה ששכרה קומה במבנה
הבנק .הקומה לא הושכרה ג לגורמי אחרי  ,ולפיכ' בשנת  2007בלבד הפסיד
הבנק תשלומי שכירות בסכו של כ  680,000ש"ח לפחות .נוכח התמשכות הפעולות
להפסקת פעילות הבנק ,היה על הדירקטוריו לבחו דרכי שיאפשרו את המש'
השכרת הנכס ,לתקופות קצובות ,כדי להימנע מההפסד האמור .על אג #החשכ"ל
והרשות היה למסור לבנק הערכה ריאלית לגבי מועד מינוי מפרק לבנק וסיו
פעולותיו ,כדי שהבנק יוכל למצות כראוי את האפשרות להשכרת שטחי במבנהו
בשני  2007ו .2008

נושאי אחרי
 . 1ב י ט ו ל ר י ש י ו ה ב נ ק :א #שהבנק לא פנה לנגיד בנק ישראל כדי לקבל את
הסכמתו להמש' השימוש במילה "בנק" בשמו בחלו #שלוש שני ממועד ביטול
רישיונו ,כנדרש על פי די  ,הוא המשי' להשתמש במילה זו בשמו .יחידת הפיקוח על
הבנקי בבנק ישראל לא נקטה צעדי נוספי בעניי זה ולא הקפידה להביא לפני
בנק החקלאות בכתב את כל החלטותיה והנחיותיה בנושא.
ה ב נ ק :בחמש מתשע הישיבות של דירקטוריו הבנק
 .2ד י ר ק ט ו ר י ו
שהתקיימו בשנת  2006התקבלו החלטות בלא שהתקיימו הוראות בנק ישראל בעניי
המספר המזערי של חברי הדירקטוריו  .מסיבה זו כמה מהפרוטוקולי של אות
ישיבות אושררו באיחור ,וקיי ספק בדבר תוק #ההחלטות שהתקבלו בה .
 .3ד ו ח ו ת ה ר ש ו ת ע ל ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת :6בדוחות הרשות על
החברות הממשלתיות בשני  2004ו  ,2005שפורסמו לאחר דוח הביקורת הקוד  ,לא
ציינה הרשות את העובדה כי הבנק עומד להפרטה לפי החלטת ועדת השרי
__________________

6

הדוחות מוגשי( על פי חוק החברות הממשלתיות לשר האוצר ולוועדת הכספי( של הכנסת.
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מספטמבר  ,2005את ההחלטות שהיא ואג #החשכ"ל קיבלו בעניי דר' ההפרטה ואת
הצעדי שננקטו בעקבותיה  .אי דיווחה האמור של הרשות אינו עולה בקנה אחד ע
עקרונות הגילוי הנאות והשקיפות וע חובותיה על פי חוק החברות הממשלתיות.
נוס #על כ' מנע הדבר משר האוצר ומוועדת הכספי של הכנסת מידע חיוני על
פעולות שנעשו ועל אלו שיש עדיי לעשות בעניי סיו פעולתו של הבנק.

סיכו והמלצות
מאז תחילת שנות התשעי של המאה העשרי הכירו הגורמי הממשלתיי
הקשורי בפעילותו של הבנק בצור' לשקול את המש' פעילותו לנוכח מצבו הפיננסי
הקשה ,עלויות הגבייה הגבוהות ומתכונת פעילותו המצומצמת .לפיכ' היה מקו
לצפות כי הרשות ואג #החשכ"ל ,המופקדי על הנושא ,יזדרזו לבצע את הפעולות
המתחייבות לש הפסקת פעילותו של הבנק ,יבחרו בחלופה המיטבית למדינה,
שהבנק מצוי בבעלות כמעט מלאה שלה ,ויפעלו בהקד ליישומה .בביקורת הנוכחית
הועלה ,כי למרות כל אלה וא #שאי מדובר בהפרטה מורכבת במיוחד ,לא השכילו
הרשות ואג #החשכ"ל לבצע את מכלול הפעולות בנושא ביעילות ובמהירות .הביקורת
הקודמת של משרד מבקר המדינה בעניי הבנק גרמה לרשות ולאג #החשכ"ל לחזור
ולעסוק בדרכי להפסקת פעולתו של הבנק כבר בסו #שנת  ,2004ולש כ' ה הקימו
צוות משות ,#בראשות אג #החשכ"ל ,לקידו הטיפול בנושא .אול ג לאחר
הביקורת האמורה הרשות ואג #החשכ"ל השתהו ,יתר על המידה ,בכל הנוגע
לטיפול בעניי הבנק; פעולותיה האמורות קודמו ,בי היתר ,בזכות ביקורת
המעקב ,אול בנובמבר  ,2008כארבע שני לאחר מכ  ,טר הושלמו הפעולות
להפסקת פעילות הבנק.
בעת ביקורת המעקב העיר משרד מבקר המדינה לאג #החשכ"ל ולרשות כמה פעמי
כי לנוכח ההפסדי הניכרי שנגרמו ונגרמי לקופת המדינה מהמש' פעילותו של
הבנק והאפשרות שההכנסות מגביית החובות שבתיק האשראי של הבנק יצטמצמו
בשל חלו #הזמ  ,מ הראוי שיזרזו מאוד את פעולותיה תו' שיתו #פעולה וישלימו
אות בהקד  .מממצאי ביקורת זו עולה ,שהגורמי האמורי לא נקטו את כל הצעדי
המתחייבי מהמלצה זו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,בלא להפחית מאחריותו של אג #החשכ"ל לממצאי
הביקורת ,כמוביל תהלי' הפרטת הבנק ,הסכמת רשות החברות כי אג #החשכ"ל
יוביל את התהלי' לא פטרה אותה מאחריותה הכוללת בעניי זה על פי חוק החברות
הממשלתיות; על הרשות הייתה מוטלת החובה לוודא ,באופ שוט ,#כי הפעולות
בנושא מתבצעות כנדרש ולשביעות רצונה ,וא הדבר אינו כ' ,לבחו א יש מקו
ליטול בחזרה את סמכויות הובלת התהלי' ולבצעו על פי מדיניותה ובלוח הזמני
הדרוש לכ' .מנגד ,משנתקל אג #החשכ"ל בקשיי בעבודתו מול הרשות והבנק ,דבר
שהשפיע לטענתו על קידו תהלי' הפרטת הבנק ,היה ג עליו לבחו א יש מקו
להחזיר לרשות את סמכויות הובלת התהלי' .העיכוב בהשלמת הטיפול בנושא הביא
לכדי הפסד כספי ניכר לקופת המדינה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על הרשות ועל אג #החשכ"ל לפעול לאלתר להשלמת כל
הצעדי המתחייבי מהחלטת ועדת השרי ממרס  2008ולסיי בהקד את פעולתו
של הבנק .נוס #על כ' ,עליה לבחו ביסודיות את הנסיבות שהביאו להתמשכות
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פעולותיה ולאופ תפקוד בעניי סיו פעולתו של הבנק כדי להפיק ,כל אחד
בתחומו הוא ,את הלקחי הדרושי ולמנוע את הישנות הדברי בעת הפרטת או
סיו פעילות של חברות ממשלתיות אחרות.
עמדותיה הסותרות של הרשות ושל אג #החשכ"ל והאשמותיה ההדדיות בעניי
האחריות לעיכוב הרב בהליכי לסיו פעילות הבנק מלמדות ששתי יחידות חשובות
ומרכזיות אלה ,השייכות לאותו משרד ממשלתי ,לא השכילו לעבוד בשיתו #פעולה
מלא כדי לממש ביעילות ובמהירות את ההחלטות בעניי הבנק .לדעת משרד מבקר
המדינה ,על הרשות ועל אג #החשכ"ל ,המטפלי במשות #בנושאי ממשלתיי
כלכליי רבי  ,מרכזיי וכבדי משקל ,לשפר בהקד את דרכי שיתו #הפעולה
ביניה כדי למנוע פגיעה בקידומ של נושאי חשובי אלה.

♦
מבוא
בנק החקלאות לישראל בע"מ )להל הבנק או בנק החקלאות( הוא חברה ממשלתית כהגדרתה
בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ) 1975להל חוק החברות הממשלתיות( ,והוא מצוי
בבעלות כמעט מלאה של המדינה .7הבנק מאוגד כחברה ציבורית ,8והשרי האחראי לענייניו ה
שר החקלאות ופיתוח הכפר )להל שר החקלאות( ושר האוצר .הבנק הוק בשנת  1951כדי לשמש
מכשיר ממשלתי לסיוע לענ" החקלאות ,והוא נת אשראי בעיקר ללווי ממגזר זה.
 .1בדוח על הבנק שפרס מבקר המדינה במאי ) 92005להל
כדלהל :

הדוח הקוד ( צוי  ,בי היתר,

)‡( ·¯Ê‚Ó‰ ˙‡ Â„˜Ù ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙·Â ÌÈ ÂÓ˘‰ ˙Â ˘ ÛÂÒ
‰Ê ¯Ê‚Ó· ÌÈÂÂÏ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ-È‡ ·˜Ú .ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÏÎÏÎÂ ÌÈÈÒ ÈÙ ÌÈ¯·˘Ó È‡Ï˜Á‰
ÂÏÏÎ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯„Ò‰ ÌÓÚ Â˘Ú ,˜ ·‰ ÌÏÏÎ· ,ÌÈ˜ ·‰ ÈÙÏÎ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ
Â·ˆÓ Ú¯Â‰ ÍÎÈÙÏ .Â¯‡˘ ˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ‰ÒÈ¯ÙÂ Ì‰È˙Â·ÂÁÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ Ï˘ ‰˜ÈÁÓ
˙Â Â„˜ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙÒÎ ˜ ·Ï ÌÈ¯Ê‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÁ‰ 1990 ˙ ˘Ó .˜ ·‰ Ï˘ ÈÒ ÈÙ‰
·˘Á‰Â ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÂÓÎÈÒ ‰ ˘‰ ‰˙Â‡· ËÒÂ‚Â‡· .Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î
.˜ ·‰ ˙¯ÈÎÓÏ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· „ÈÓ ÏÈÁ˙‰Ï ˘È˘ ,(Ï"Î˘Á‰ - ÔÏ‰Ï) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰
)·( ·˙Úˆ‰· (ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ - Ì‚ ÔÏ‰Ï) ‰Ë¯Ù‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰ „ 1992 Ò¯Ó
˙¯ÈÎÓÏ (˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Â‡ ˙Â˘¯‰ - ÔÏ‰Ï) ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰˘È‚‰˘ ‰ËÏÁ‰
Í˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰Â ,‰ ˘‰ ‰˙Â‡· ¯·ÓËÙÒ „Ú ˜ ·· ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ÏÎ
ÔÈÈ Ú· ‰Ë¯Ù‰ ˙Úˆ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ·Â˘ ‰˘‚Â‰ ‡Ï 2004 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú .‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰
.˜ ·‰

__________________

7
8
9

זכויות ההצבעה של המדינה באספה הכללית ה בשיעור .99.99%
כהגדרתה בסעי  1לחוק החברות ,התשנ"ט .1999
מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .849 833

207

משרד האוצר

·ÈÁ¯‰Ï „ÂÚ ÏÂÎÈ Â È‡ ‡Â‰ Ê‡ÓÂ ,˜ ·‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙‡ Ï‡¯˘È ˜ · ÏÈ·‚‰ 1993 ÏÈ¯Ù‡· (‚)
‡È‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚÂ ;ÌÈ˜ · Ï˘Â ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙Â Â„˜ÈÙ ˘„ÁÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â Â„˜ÈÙ Û˜È‰ ˙‡
˙È‡˜ · ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÒÂÚ Â È‡ ‡Â‰Â ,È‡Ï˜Á‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ¯·Ú‰ ˙Â·ÂÁ Ï˘ ‰ÈÈ·‚Â ‰¯„Ò‰
.‰ÏÈ‚¯
˙‡ ÂÓˆÚ ˜ ·‰ Û‡Â ÌÈ Â˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÚÈ·‰ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó („)
‰˘˜‰ ÈÒ ÈÙ‰ Â·ˆÓ ÁÎÂ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ‰ÈÙÏÂ ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· Ì˙„ÓÚ
Í¯Âˆ‰ ˙‡Â Ô˙ ˘ È‡¯˘‡‰ ˙ÈÈ·‚Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÂˆÈÏÓ‰ Ì‰ .Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÂ
˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ 14 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â
˙¯ÈÎÓ Â‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂˆ¯Ó ˜Â¯ÈÙ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Â·ÈÒ ‰
.ÂÓ„Â˜ ‡Ï ,¯·„‰ ˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈÎ¯„‰ .‰ È„Ó‰ È„È·˘ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈ Ó
2003-2000 ÌÈ ˘· È‡¯˘‡ ˙ÈÈ·‚ ÔÈ‚· ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ (‰)
„¯È ‰ÈÈ·‚‰ Û˜È‰ ÔÎ˘ ,‰ÏÚ˙ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÏÚ ÈÎ Í¯ÚÂ‰ ;Â·‚ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÓ 23.3% ‰È‰
.Â ˙˘È ‡Ï ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Â
‰ÈÈ·‚‰ ÍÒÓ ¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‰‰Â·‚ ‰Ï˘ÓÓÏ ˜ ·‰ ˙Â·ÂÁ ÏÚ ˙È˙ ˘‰ ˙È·È¯‰ ˙ÂÏÚ (Â)
ÈÙÏÎ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ÏÎÂÈ ˜ ·‰ ÈÎ ‰‡¯ ‡Ï ÍÎÈÙÏ .ÂË ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È˙ ˘‰
.˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· Ï‡¯˘È ˙ È„Ó
˙ ˘· :Ï„‚ (˙ÂÈÏÂÚÙ˙ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ Ï˘ ·Â˘ÈÁ ¯Á‡Ï) ˜ ·‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ „ÒÙ‰‰ (Ê)
.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 99.7-Î· ÌÎ˙Ò‰ ‡Â‰ 2003 ˙ ˘·Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 70.1 „ÒÙ‰‰ ‰È‰ 2002
1.094-Î· ÌÎ˙Ò‰ ‡Â‰ 2003 ˙ ˘ ÛÂÒ·Â ,ÈÏÈÏ˘ ‰È‰ ˜ ·‰ Ï˘ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ (Á)
˙Â Â„˜ÈÙÂ ÌÈÁ„ ÔÂ‰ È¯Ë˘ Ì‰ ˜ ·‰ ÔÂÚ¯È‚ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ .Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ
ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ˜ ·‰ .Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 0.97-Î ÍÒ· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÁ„
˙Â Â„˜ÈÙ‰ Ï˘ Ì ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„ Í˘Ó‰· ‰ ˙ÂÓ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ‰˘ÚÓÏÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ
.Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 0.43 ÍÒ· ˜ ·· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÛÒÂ ÏÈ‚¯ ÔÂ„˜ÈÙ Ï˘Â ÔÂ‰‰ È¯Ë˘Â
ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈ„ÒÙ‰‰ ,ÈÏÈÏ˘‰ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ - ˜ ·‰ Ï˘ ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ (Ë)
Ô¯˜) ‰Ï˘ÓÓÏ ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ¯ÒÂÁ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÏÚ ,ÌÈÏ„‚‰
- Â ÂÈ˘È¯ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÏ·‚‰‰Â È‡¯˘‡‰ ˙ÈÈ·‚· ÌÈÈ˘˜ Ï˘· ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙˜ÈÁ˘ ,(˙È·È¯Â
.˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙ÂÈ‡„Î ¯·„· ˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ · Í¯Âˆ‰Â ˜ ·‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ÈÒ ÈÙ‰ Â·ˆÓ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Â˙ ‰ (È)
Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ˙ÂÁÙÏ ‰ ˘ 14 Í˘Ó· ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ÍÎÓ
‰ËÏÁ‰ ÏÎ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ,˙Â˘¯‰ - ˜ ·‰
˜¯Ù ˜ ·Ï ÚÂ·˜Ï Ï"Î˘Á‰Â ˙Â˘¯‰ ÂÏ˜˘ ‡Ï Ì‚ ÌÈ ˘‰ Ô˙Â‡ ÏÎ· .˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· ˙·ÈÈÁÓ
˙ÈÈ·‚Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ Â Á·ÈÈ ÂÈ¯Á‡Ï˘ ,˙ÓÈÈ˜‰ ˙ ÂÎ˙Ó· Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ
.Ô˙ ˘ È‡¯˘‡‰
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ÈÎ ,ÔÈÂˆ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÂÎÈÒ· (‡È)
˜ÂÁÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,·ÈÈÁ˙ÓÎ ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· ËÂ˜ Ï ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ¯·„·
Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏÂ ‰ È„ÓÏ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ ‡È·˙˘ ‰ÙÂÏÁ· ¯ÂÁ·Ï ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰
˙‡Â ˜ ·‰ Ï˘ ÈÒ ÈÙ‰ Â·ˆÓ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È ÍÎ Ì˘Ï .‰ÓÂ˘ÈÈÏ
‰¯·Á Ï˘ ˙ ÂÎ˙Ó· ˜ ·‰ È„È ÏÚ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ Í˘Ó‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ,Â˙ÂÏÈÚÙ
Ï˘ È·¯Ó‰ Í¯Ú‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ È„ÓÏ ¯˘Ù‡˙˘ ˙¯Á‡ ‰ÙÂÏÁ ‰ÙÈ„Ú Â‡ ,‡˜ÂÂ„ ˙È˙Ï˘ÓÓ
."˙Â·ÂÁ‰ È¯ÊÁ‰

דוח שנתי 59ב

208

 .2משרד מבקר המדינה ג ציי בדוח הקוד את הנסיבות המאפשרות לממשלה ,על פי חוק
החברות הממשלתיות ,להביא לידי פירוק מרצו של חברה ממשלתית או מכירת מניות החברה
שבידי המדינה ,כדלהל  (1)" :מטרות החברה הושגו או שהשגת אינה אפשרית כלל או אינה
אפשרית בחסכו וביעילות; ) (2מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה
ממשלתית אחרת; ) (3מ הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גו" שאינו חברה ממשלתית".
לגבי דר* ביצוע ההפרטה צוי בדוח הקוד כי לפי חוק החברות הממשלתיות ,ועדת השרי
"מוסמכת להחליט על הפרטה של חברה ממשלתית; הצעה להחלטה על הפרטה בצירו" חוות דעת
של רשות החברות תוגש לוועדה בידי השרי הממוני  ,או אחד מה  .לפי החוק ,א 'סברה הרשות
כי יש להחליט על הפרטת חברה ולא הציע זאת לממשלה אחד מהשרי  ,תחווה הרשות את דעתה
בתזכיר מנומק לשרי ]האחראי לענייניה[ ולוועדת השרי  ,וכל אחד מחברי ועדת השרי רשאי
להגיש הצעה להחלטה על הפרטה' .את ההצעה יש להגיש לוועדת השרי לאחר התייעצות ע
דירקטוריו החברה ,ולהציג לפניה את עמדת הדירקטוריו  .ועדת השרי ג קובעת את הצור* או
שילוב הדרכי שבה תופרט חברה :מכירת מניות על פי תשקי" או בדר* אחרת; הנפקת מניות או
ניירות ער* הוניי ; פירוק .החוק מאפשר לרשות החברות לעשות בעצמה בנסיבות מיוחדות פעולות
הנדרשות לצור* ההפרטה ,א החברה אינה עושה אות ".
 .3ב"הערות ראש הממשלה" לדוח הקוד  10הודיע אג" החשכ"ל ,בי היתר ,כי הוא והרשות
"פועלי יחדיו במטרה להפריט את ]הבנק[ .הצעת החלטה לוועדת השרי לענייני הפרטה בנוגע
לבנק ,אשר תואמה ע משרד האוצר ,הועברה ]בפברואר  2005על ידי הרשות[ ליו"ר דירקטוריו
הבנק לש קבלת עמדת הדירקטוריו  .משרד האוצר ימשי* לפעול יחדיו ע רשות החברות לקידו
הפרטת הבנק במטרה להביא את מירב התועלת למדינה".
רשות החברות הודיעה ב"הערות ראש הממשלה" כי בפגישה שהתקיימה בפברואר  2005בעניי
הבנק בהשתתפות נציגיה ,נציגי אג" החשכ"ל ומנכ"ל משרד האוצר" ,סוכ על דעת כל הגורמי ,
כי יש לפעול להפרטת הבנק" .כאמור ,באותו החודש העבירה הרשות לדירקטוריו הבנק הצעת
החלטה וביקשה כי יגיש לה את תגובתו בתו*  21יו  ,על פי חוק החברות הממשלתיות .הבנק ביקש
לדחות את מועד הגשת תגובתו כדי שהנהלתו תוכל להיפגש ע נציגי העובדי ולאפשר לה
להשמיע את עמדת ואת דרישת בעניי הלי* ההפרטה .הרשות ציינה כי נענתה לבקשה והודיעה
לבנק כי עליו להגיש את תגובתו על הצעת ההחלטה עד אפריל  .2005כ ציינה כי "מייד לאחר
קבלת תגובת הבנק ובחינת עמדתו תפעל הרשות ,ביחד ע גורמי המדינה האחרי  ,במטרה למקס
את התועלת למדינה".
 .4בשני  2007ו  2008עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת מעקב אחר הפעולות
שנקטו הרשות ,אג" החשכ"ל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להל משרד החקלאות( ,הבנק
ובנק ישראל לתיקו הליקויי שפורטו בדוח הקוד  ,ליישו המלצותיו וליישומ של ההודעות
האמורות ב"הערות ראש הממשלה" )להל הביקורת הנוכחית או ביקורת המעקב(.

תוצאות פעילות הבנק בשני 2007 2004
להל תמצית דוחות רווח והפסד של הבנק לשני ) 2007 2004במיליוני ש"ח(:
__________________
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 ,·55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰מאי  .2005ההערות ניתנות על פי הוראת סעי )16א(
לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[.
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2007

2006

2005

2004

(158.4)
*(44.9)

(114.2)
0.4
(8.8)

(125.2)
0.5
(9.3)

(94.1)
0.6
(9.1)

(203.3)

(122.6)

(134.0)

(102.6)

-הפסד מפעולות מימו לאחר הפרשה לחובות מסופקי
הכנסות תפעוליות ואחרות
הוצאות תפעוליות ואחרות
‰ ˘Ï „ÒÙ‰
.- מיליו ש"ח הוצאות בגי פרישת עובדי35.8 בכלל זה

*

¯Á‡Ï ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÂÏ„‚ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ ·‰ È„ÒÙ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó .1
‰È‰ 2007 ˙ ˘· ÂÏÈ‡Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 102.6-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ Ì‰ 2004 ˙ ˘· :˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï˘ ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 203.3-Î ‰Ï‡ ÌÈ„ÒÙ‰ ÌÂÎÒ
˜ ·‰ „ÈÒÙ‰ ‰Ï‡ ÌÈ ˘· .ÚˆÂÓÓ· ‰ ˘Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 9.1-Î ÂÈ‰ 2007-2004 ÌÈ ˘· ˜ ·‰
Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 17-Î „ÈÒÙ‰ ‡Â‰ „·Ï· 2007 ˙ ˘·Â ,ÚˆÂÓÓ· ˘„ÂÁ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 11.6-Î
.ÚˆÂÓÓ· ˘„ÂÁ·
,12%-ÎÂ 21%-Î ÂÈ‰ 2006-Â 2005 ÌÈ ˘· ˜ ·‰ È„ÒÙ‰ ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ È Â˙ ÈÙ ÏÚ .2
ÌÈ„ÒÙ‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ„ÒÙ‰‰ ÏÎ ÍÒÓ ,‰Ó‡˙‰·
.‰Ï‡ ÌÈ ˘·

הפעולות להפסקת פעילות הבנק
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ,ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯·Î Ì˙¯Î‰
ÏÂ˜˘Ï Í¯Âˆ· ,(˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ,˙Â˘¯‰) ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰
ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ Â˙ Â Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ,‰˘˜‰ ÈÒ ÈÙ‰ Â·ˆÓ ÁÎÂ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡
‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ,(‰‰Â·‚ ‰ÈÈ·‚ ˙ÂÏÚÂ ÌÈÏ„‚ ÌÈÈ˙ ˘ ÌÈ„ÒÙ‰ ,ÈÏÈÏ˘ ÈÓˆÚ ÔÂ‰) ÌÈÈÏÈÏ˘‰
˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ·· „Â‡Ó Ê¯„Ê‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚ÏÂ ˜ ·Ï ÌÂ¯‚Ï
¯È‰Ó‰ ÔÚÂˆÈ· .‰ÓÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏÂ ,‰ È„ÓÏ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÙÂÏÁ· ¯ÂÁ·Ï ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú·
ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰˘) Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ Ï Ì‚ ·ÈÈÁ˙‰ ÂÏÏ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘
‰ÈÈ·‚‰ È¯ÂÚÈ˘· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂ ÏÂ (2004 ˙ ˘ ÚˆÓ‡· ¯·Î Ì‰È ÙÏ Â‡·Â‰ Ì‰·˘
Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· .ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ·˜Ú ˜ ·‰ Ï˘
.ÌÂÈÒÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ ˘ ÂÎ˘Ó˙‰ ,˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Â˘Ú ‡Ï Ï"Î˘Á‰
‡Ï Ô‰ 2008 ¯·Ó·Â „Ú Í‡ ,˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÓ„Â˜ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ
:ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï .ÂÓÏ˘Â‰

ההחלטות בדבר הדר העדיפה להפסקת פעילות הבנק
להל בטבלה אבני הדר המרכזיות בפעולות רשויות המדינה בעניי הדר להפסקת פעילות הבנק
:( )פירוט בהמש
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ינואר 2005

הסכמת מנהל הרשות כי אג החשכ"ל יוביל את הפעולות בעניי הפרטת הבנק.

ספטמבר 2005

אישור הצעת החלטה על ידי ועדת השרי -לענייני הפרטה ולפיה הבנק יופרט בדר/
של מכירתו או העברת תיק האשראי שלו לידי גו אחר לש -גביית חובות ,שלאחריה
יפורק הבנק מרצו )להל ג :-הדר /הראשונה להפסקת פעילות הבנק(.

ינואר 2006

הקמת צוות משות לרשות ולאג החשכ"ל בראשות אג החשכ"ל )להל
לש -קידו -הפרטת הבנק על פי החלטת ועדת השרי -מספטמבר .2005

יוני 2006

המלצת הצוות להפסיק את פעילות הבנק בדר /של פירוק מרצו על ידי בעלי המניות
במתכונת של "פירוק בהצהרת כושר פירעו "* .המפרק הוא אשר ימכור את תיק
האשראי או יעבירו לגו אחר לש -גביית חובות ,לפי הנחיית הרשות ואג החשכ"ל
)להל ג :-הדר /השנייה להפסקת פעילות הבנק(.

יוני 2006

אישור המלצות הצוות מיוני  2006על ידי הוועדה למכירת מניות המדינה.

מאי 2007

החלטת הצוות כי החלופה המועדפת להפרטת הבנק היא פירוק מרצו על ידי נושי-
"ללא הצהרת כושר פירעו "** .המפרק הוא אשר ימכור את תיק האשראי או יעבירו
לגו אחר לש -גביית חובות ,לפי הנחיית הרשות ואג החשכ"ל )להל ג :-הדר/
השלישית להפסקת פעילות הבנק(.

אוקטובר 2007

אישור שר האוצר להצעת החלטה בדבר הדר /השלישית להפסקת פעילות הבנק.

מרס 2008

אישור ועדת השרי -לענייני הפרטה להצעת ההחלטה בדבר הדר /השלישית להפסקת
פעילות הבנק.

ספטמבר 2008

כינוס אספת נושי -ואספה כללית מיוחדת של בעלי מניות הבנק וקבלת החלטה בדבר
פירוקו של הבנק מרצו ומינוי מפרק.

*
**

הצוות(,

דר /זו מיועדת לפירוק חברה שאינה חדלת פירעו  .לש -כ /נדרש תצהיר מטע -הדירקטורי -של
החברה או רוב ,-שלפיו היא מסוגלת לפרוע את חובותיה בתו 12 /חודש.
דר /זו מיועדת לפירוק חברה שהיא חדלת פירעו .

˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ Â˘‡¯‰ Í¯„‰
 .1בדוח הקוד צוי כי בשנת  ,2004לקראת סיו הביקורת ,קיי משרד מבקר המדינה פגישות
ע החשכ"ל ,ע מנהל הרשות וע הנהלת הבנק .כ צוי כי בספטמבר  ,2004לאחר הפגישות
האמורות ,התקיימה פגישה בהשתתפות החשכ"ל ,נציגי הרשות ובנק ישראל ,ובה הודיע החשכ"ל
כי "הוא יפעל ,בתיאו ע הרשות ,להפקיד את גביית החובות בידי גו %פיננסי אחר או למכור את
תיק הנכסי )האשראי( של בנק החקלאות".
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·Û‚‡ ÔÈ·Â ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ˙Â Â˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ ÂÚÏ‚˙‰ ‰Ê „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
ÚÂˆÈ·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Â·Ò ÂÏ‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ .Ï"Î˘Á‰
2005 ¯‡Â È· .‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÍÏ‰ÓÏ È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰Ê ÏÚÂ ,˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰
Ï"Î˘Á‰ ˙˘˜·Ï ,11˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ ‰ ¯Â‡ÏÂ ÈÓÚÙ-„Á ÔÙÂ‡· ,Ê‡„ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó ‰ Ú
„‡˜È˙Â ÔÂ„˜ÈÙ‰ Ï˘ ‰¯·Ú‰/‰¯ÈÎÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ‰È‰È" Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò˘ ,Ê
‰Ê ¯Â˘È‡ ˙ÂÚÓ˘Ó ."Í˙Â˘¯·˘ ‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÂÂˆÏ ÛÂÙÎ· ÏÎ‰Â ˙Â‡Ï˜Á‰ ˜ ·· È‡¯˘‡‰
˙Â¯·Á ˙Ë¯Ù‰˘ Û‡ ,˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰˙ÈÈ‰
.12˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡Â ‰˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ‡È‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ
 .2לאחר ההסכמה הנזכרת ,במש כשמונה חודשי קיי אג %החשכ"ל לסירוגי דיוני פנימיי ,
דיוני ע רשות החברות ודיוני עמה וע דירקטוריו הבנק ,ובה גובש נוסח הצעה להפרטת
הבנק )להל & הצעת ההחלטה(.
באוגוסט  2005הגיש מנהל הרשות לשר האוצר את הצעת ההחלטה להפרטת הבנק .בהצעת
ההחלטה צוי כי דר ההפרטה המוצעת היא מכירת הבנק או העברת הנכס העיקרי של הבנק & תיק
האשראי )כולו או חלקו( & לידי גו %אחר לש גביית חובות וכ מכירה או העברה של זכויות הבנק
במקרקעי לפי הנחיות הרשות .כמו כ צוי כי לאחר השלמת פעולות אלה יפורק הבנק מרצו
ועודפי הכספי שלו יועברו לבעלי מניותיו )כאמור ,הדר הראשונה להפסקת פעילות הבנק(.
בדברי ההסבר להצעת ההחלטה ,צוטט הסיכו של דוח מבקר המדינה הקוד בעניי הבנק ,13ונכתב
כי הצעת ההחלטה גובשה לאחר שנבחנו החלופות הקיימות להמש פעילות הבנק ,בי היתר ע
אג %החשכ"ל ,וכי נבחרה החלופה המיטבית למדינה .כמו כ צוי  ,בי היתר ,כי לנוכח מתכונת
פעילותו של הבנק והנתוני הכספיי השליליי הנובעי מכ  ,חוסר יעילותה של פעילות הגבייה
של הבנק ,ביטול רישיונו והיק %חובותיו ,אי מקו להמש החזקת המדינה בבנק .כ צוי כי לפי
ההערכה ,אפשר לבצע את פעילות הגבייה של הבנק באמצעות חברת גבייה ,וכי חלופה זו היא
החלופה המיטבית למדינה; שכ העברת תיק זה לידי גופי פיננסיי המתמחי בגביית חובות
עשויה להפחית חלק ניכר מעלויות התפעול של גביית החובות ,וג שוויו של תיק האשראי שיגבו
גורמי פרטיי יהיה גבוה משוויו של תיק האשראי שיגבה הבנק .שר האוצר התבקש להגיש את
ההצעה לוועדת השרי .
בספטמבר  2005אישרה ועדת השרי את הצעת ההחלטה האמורה להפרטת הבנק .רשות החברות
ואג %החשכ"ל הוסמכו לבצע מטע הממשלה את פעולות ההפרטה ואת המתחייב מה  ,ובכלל זה
לבחו את מכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי הבנק ולזכויותיה )להל & החלטת ועדת השרי
מספטמבר .(2005
 .3בדצמבר  2005ביקש אג %החשכ"ל ממנהל הרשות להקי צוות משות %בראשות אג%
החשכ"ל לש קידו הפרטת הבנק )להל & הצוות( .לפי בקשתו ,הצוות יוסמ להמלי* לוועדה
למכירת מניות המדינה בחברות ממשלתיות) 14להל & הוועדה למכירת מניות המדינה( על הפעולות
הנדרשות ליישו החלטת ועדת השרי מספטמבר  2005בדבר מכירת תיק האשראי או העברתו לידי
גו %אחר לש גביית חובות; הפעולות הנדרשות לצור הסדרת חובות הבנק לממשלה; לבחור את
החלופה הטובה ביותר ליישו החלטת ועדת השרי מבי החלופות המוצעות בה; לקבוע את
__________________
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13
14

מחלוקת זו התעוררה משו -שמחד גיסא בנק החקלאות הוא חברה ממשלתית ,ועל כ רשות החברות
היא האחראית לטיפול בו; ומאיד /גיסא הבנק הוא חדל פירעו  ,שהמדינה היא הנושה הגדול ביותר
שלו והיא המכתיבה את אופ התנהלותו הכספית ,ועל כ אג החשכ"ל הוא האחראי לטיפול בו.
על פי חוק החברות הממשלתיות ,אחד מתפקידיה העיקריי -של הרשות הוא לייע 3לוועדת השרי-
בענייני -הנוגעי -להפרטה ולבצע החלטות על הפרטת חברות.
ראו לעיל סעי )יא( ,עמ' .207
ועדה שהוקמה לפי תקנה  (14)3לתקנות חובת המכרזי ,-התשנ"ג .1993
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הדרכי ליישו החלטת ועדת השרי ; ולנהל את ההלי שייקבע ליישו ההחלטה .מנהל הרשות
נת את הסכמתו לבקשה האמורה ,ובינואר  2006הוק הצוות.
˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÈÈ ˘‰ Í¯„‰
 .1ביוני  ,2006לאחר דיוני שקיי  ,המלי* הצוות להפריט את הבנק בדר של פירוק מרצו על
ידי בעלי המניות ובמתכונת "פירוק בהצהרת כושר פירעו " .דר פעולה זו שונה מהדר הראשונה
להפסקת פעילות הבנק שאישרה ועדת השרי בספטמבר .2005
על פי המלצת הצוות ,תמנה האספה הכללית של הבנק מפרק ,ותפקידו יהיה ,בי היתר ,לבצע לפי
הנחיות רשות החברות ואג %החשכ"ל את הפעולות האלה:
)א( למכור את משרדי הבנק או להעביר לגו %אחר; )ב( למכור את תיק האשראי של הבנק או
להעבירו & כולו או מקצתו & לגו %אחר לש גביית חובות; )ג( להגיע לידי הסכמה ע עובדי הבנק
בעניי הסכ פרישה .הסכ זה ימומ באמצעות התמורה שתתקבל ממכירת הבניי שבבעלות הבנק,
וא סכו זה לא יספיק ,ימומ ההפרש מההכנסות ממכירת הלוואות הבנק) 15כאמור ,הדר השנייה
להפסקת פעילות הבנק(.
עוד המלי* הצוות כי כדי להתחיל בפירוק הבנק בדר זו ,על רוב חברי דירקטוריו הבנק לחתו על
תצהיר שלפיו ה בדקו היטב את מצב הבנק ובאו לכלל מסקנה שיש בכוחו לשל את מלוא
חובותיו בתו  12חודשי ממועד תחילת הפירוק .הצוות הוסי %כי לנוכח מצבו הכספי של הבנק
ולצור חתימת הדירקטורי על ההצהרה האמורה ,תתחייב המדינה באופ בלתי חוזר ובלתי מותנה
כי א לאחר שהבנק ישל את מלוא חובותיו לנושיו האחרי הוא לא יוכל לפרוע את מלוא חובותיו
למדינה ,היא לא תתבע אותו בגי החובות שלא נפרעו )להל & כתבי השיפוי(.
הוועדה למכירת מניות המדינה אישרה את המלצות הצוות ימי מעטי לאחר שהוגשו ,והסמיכה
את הצוות לבצע את הפעולות הנדרשות מכ .
ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î Í˘Ó· Â Á· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Í¯„‰) ¯·„‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ ˙‡ Ì˙Ú„Â‰ ÈÙÏ Â¯Á· ,˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÒÏ
‰Ú˘˙Î ,ÌÏÂ‡Â ;ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ ‰¯Â˘È‡Ï ÂÏÚÙÂ ,(˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ Â˘‡¯‰
˙¯Á‡ Í¯„ ÂÚÈˆ‰Â ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ È‡ ÂÊ Í¯„˘ ÂÚ·˜ Ì‰ ,¯ÂÓ‡‰ ¯Â˘È‡‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ
.˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ÛÒÂ ·ÂÎÈÚ Ì¯‚ ÍÎ ;˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï
 .2בהמש אותו החודש )יוני  (2006התקשר אג %החשכ"ל ע יוע* כלכלי )להל & היוע*( כדי
שיסייע לו בבחינת חלופות למכירת תיק האשראי של הבנק או להעברתו לגור חיצוני לש גביית
חובות .היוע* התבקש ,בי היתר ,לבחו את תיק האשראי של הבנק ,לנתח את הגורמי הכלכליי
והמשפטיי המשפיעי על כל חלופה ולהמלי* על החלופה שתביא לידי גבייה מרבית.

__________________
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בעניי ממצאי הביקורת בנושא זה ,ראו להל עמ' .225 223
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··È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˜ ·‰ Û˙È˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·„¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙„ÈÁÈ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ‰¯Â‡ÎÏ ‡ˆÓ ıÚÂÈ‰˘ ‰ ÚË
˙Â·¯ ˙ÂÈ Ù Û‡ ÏÚ ,‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡ ÏÎ· .˘ÓÓ ‰· ˘È ÈÎ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÊ ‰ ÚË ‰ Á· ¯ˆÂ‡‰
‡¯·„‰Â ,ÁÂ„‰ ˙ Î‰ Í¯ÂˆÏ ÂÏ Â˘¯„ ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ıÚÂÈÏ ¯È·Ú‰ ‡Â‰ ,˜ ·‰ Ï
‚¯¯Á‡Ï ˜¯ ıÚÂÈÏ Â¯·ÚÂ‰ Ì‡ÂÏÓ· ÌÈÎÓÒÓ‰ .ıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰· ¯ÎÈ ·ÂÎÈÚÏ Ì
˘˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ „59 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÔÎ ‰˘ÚÈ ÈÎ ‰˘¯„Â 2007 ¯‡Â¯·Ù· ˜ ·Ï ‰˙ Ù ˙Â˘¯‰
‰ËÂÈË" ˙Â˘¯ÏÂ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Ï ıÚÂÈ‰ ˘È‚‰ 2007 ÏÈ¯Ù‡ ÛÂÒ· ˜¯ ÍÎÈÙÏ .16˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰
.‡ÈˆÓ‰Ï ˘˜·˙‰˘ ‰˜È„·‰ ÁÂ„ Ï˘ "ÔÂÈ„Ï
הבנק כתב בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,כי למרות חששותיו לניגוד ענייני של
היוע* ,הוא שית %עמו פעולה במגבלות מסוימות.
אג %החשכ"ל ציי בתשובתו מינואר  2008למשרד מבקר המדינה כי "הסמכות לפנות לחברה
ולחייבה להעברת נתוני היא של הרשות בלבד ...אג %החשכ"ל בדק את טענות הבנק ופעל מולו
ככל שיכל על מנת לאפשר את פעילות היוע*".
רשות החברות ציינה בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה כי אג %החשכ"ל החליט ,כמי
שהיה אחראי על פעילות היוע* ,להשיב בעצמו לטענות החברה בעניי ניגוד ענייני לכאורה של
היוע*" .רק לאחר שאג %החשכ"ל לא הצליח לגרו להעברת המידע המבוקש ליוע* ,הוסכ כי
הרשות תשתמש בכלי העומדי לרשותה ,בהתא לחוק החברות הממשלתיות ותפנה לחברה
בבקשה לקבל את החומר המבוקש ]אשר בעקבות זאת[ התקבל זמ קצר לאחר מכ ".
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙Ï·˜· ÌÈÈ˘˜· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˜˙ ˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘Ó˘˙˘ È„Î ˙Â˘¯Ï „ÈÓ ˙Â ÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ıÚÂÈÏ
·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡ÊÂ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‡ÏÂ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰
,‰ÓˆÚ ˙Â˘¯‰ ÏÚ .˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÒÏ ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈÓÂ ÛÒÂ
˙‡ „ÈÓ ÏÈÚÙ‰Ï Û‚‡Ï ÚÈˆ‰Ï ‰È‰ ,˘¯„ Î ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì È‡ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎ ‰ÁÎÂ ˘Ó
.¯ÂÓ‡Î ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ
 .3ביולי  2006נפגשו נציגי אג %החשכ"ל והרשות ע הנהלת הבנק וע יו"ר הדירקטוריו והציגו
לפניה הצעה להחלטה של הדירקטוריו בדבר פירוק של הבנק מרצו בדר של הצהרת כושר
פירעו  .הדירקטוריו התבקש להגיש את תגובתו בהקד  .בספטמבר  2006התקבלה מבא כוחו של
הבנק תגובה המפרטת את הסתייגויות הדירקטוריו מהתהלי המוצע ואת הקשיי הצפויי  ,לדעתו,
בהלי זה .נוס %על כ ביקש הדירקטוריו כי המדינה תית לחבריו כתבי שיפוי למקרה שבו ייתבעו
על ידי גורמי שוני עקב החלטת הפירוק.
 .4בפברואר  ,2007במהל הביקורת ,כתבה הרשות למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כי
"מדיוני שקיימה הרשות ]בסו %שנת  ,[2006בנוגע לאפשרות הפרטתו של ]בנק מסוי [ עלה כי
ישנה בעיתיות בהמחאת ביטחונות צמודות להלוואות לידי רוכש תיק האשראי וכי בעיה זו עשויה
להתעורר ג במסגרת העברת ההלוואות לידי גו %אחר )כגו בעלי המניות ו/או גו %שיקבל עליו
לעסוק בגבית החובות עבור הגו %המלווה( .לאור זאת זימנה הרשות פגישה ...על מנת לדו בשאלה
__________________

16

בסעי זה נאמר" :על החברה בהפרטה ועל פקידיה הבכירי -יחולו החובות המפורטות להל  ,ככל
שתדרוש הרשות מה -בכתב מעת לעת (1) :למסור לרשות ולמומחי -מטעמה ,או להעמיד לעיונ,-
כל מידע ומסמכי -המצויי -בידיה או שבידיה להשיג -או להכינ -באמצעי -סבירי ...-ככל שדרוש,
לדעת הרשות ,כדי להכי את החברה להפרטה ,לבצע את החלטת ההפרטה או להערי /את שווי החברה,
מניותיה או נכסיה".
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הא יש בבעייתיות הצפויה בהמחאת הבטוחות השלכה על דר הפרטת הבנק .בישיבה סוכ כי על
פניו ישנה בעיתיות בהעברת הבטוחות במתווה ההפרטה שסוכ וכי על מנת לבדוק נושא זה יילקח
יוע* משפטי אשר יחווה דעתו בנוגע ליכולת העברת הביטחונות .בימי אלו בוחני ]הרשות ואג%
החשכ"ל[ את האפשרויות השונות להמש הפעילות להפרטת הבנק ...בי היתר ,כאמור לעיל,
נבחנת השאלה הא הפרטה בדר של פירוק מרצו מונעת מרוכש תיק ההלוואות לממש את
הביטחונות שניתנו לבנק בפירוק כ שער תיק ההלוואות עשוי להיפגע בצורה משמעותית".
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2008בי היתר ,כי דיוני בבעיות
המתגלות במהל הפרטה וניסיו לפתור אות  ,ה חלק מתהלי העבודה בנושא ,וכי הבדיקה
האמורה בעניי אפשרות העברת הבטוחות בוצעה על ידה במהירות וביסודיות.
‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ˘È˘ ,˙ÂÁÂË·‰ ˙¯·Ú‰ ˙È‚ÂÒ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Û‚‡ È„È ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙ Á· ‰˙ÈÈ‰ ,‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÂÙÂÏÁ ˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó
ÂÏÎÂÈ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ È·‚Ï Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÏ‰Ó·˘ È„Î ,˙Â˘¯‰Â Ï"Î˘Á‰
.ÂÊ ‰ ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙· ·˘Á˙‰Ï
 .5רק בסו %נובמבר  2006ד הצוות בהסתייגויות הבנק מהתהלי המוצע ,שהוגשו כאמור
בספטמבר באותה השנה .נציגי הרשות הבהירו בדיו את המדיניות הנהוגה בחברות ממשלתיות
לגבי שיפוי דירקטורי על ידי המדינה ,ומדוע לנוכח מדיניות זו יש להעדי %שיפוי נושאי משרה על
ידי החברה .נוס %על כ  ,ה ציינו כי בכוונת לבחו אפשרות של מכירת הבנק כ"עסק חי" לפני
שהלי הפרטתו יתחיל בפועל; הרשות ציינה בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,כי
כוונה זו התגבשה "על רקע העובדה שהלי פירוק הבנק היה תקוע ללא התקדמות למש מספר
חודשי ארוכי ללא שנראה שינוי באופק" .נציגי אג %החשכ"ל ציינו בדיו את הבעייתיות במת
כתבי שיפוי על ידי בנק המיועד לפירוק ,והוסיפו כי אי&הסכמה בנושא זה ע חברי דירקטוריו
הבנק לא תאפשר את המש הלי הפירוק בדר של הצהרת כושר פירעו  .בסיכו הדיו החליט
הצוות כמה החלטות :לחברי דירקטוריו הבנק יוצע הנוסח הסטנדרדי של כתבי שיפוי הנהוגי
בהפרטה )כתב שיפוי של חברה המיועדת להפרטה(; היועצת המשפטית של רשות החברות תכי
הצעה לסכו שיפוי מרבי ,על פי המקובל; א יסרבו חברי הדירקטוריו להצעה זו ,יפעלו אג%
החשכ"ל והרשות לתיקו החלטת ההפרטה כ שיהיה אפשר לפעול לפירוק הבנק על ידי נושי או
להפרטתו בדר אחרת ,לרבות מכירתו כ"עסק חי".
˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙È˘ÈÏ˘‰ Í¯„‰
 .1בינואר  ,2007לאחר שחברי הדירקטוריו הביעו את התנגדות לקבלת כתבי שיפוי מהבנק,
החליטו אג %החשכ"ל והרשות לשנות את דר הפעולה להפרטת הבנק ולנקוט דר של פירוק על
ידי נושי  ,ללא הצהרת כושר פירעו )כאמור ,הדר השלישית להפסקת פעילות הבנק(.
בדיו שקיי הצוות במאי  ,2007הציג היוע* את מסקנות בדיקתו .בפרוטוקול הישיבה צוי  ,בי
היתר ,כי הוחלט .1" :חלופת הפירוק מרצו ללא הצהרת כושר פירעו הינה החלופה המועדפת;
 .2החשכ"ל ורשות החברות ייפנו לועדת השרי להפרטה לתיקו ההחלטה על מנת להבהיר כי
יישו ההחלטה יכול להתבצע באמצעות מפרק;  .3לאחר אישור החלטת הממשלה יפעלו החשכ"ל
ורשות החברות באופ מיידי למינוי מפרק והפחתת מספר העובדי למינימו הנדרש".
 .2ימי מספר לאחר הדיו האמור של הצוות שלחה הרשות לאג %החשכ"ל מכתב ,ובו נכתב ,בי
היתר ,כי מקובלת עליה ההחלטה לפעול לפירוק הבנק באמצעות אספת נושי  ,אול הצור בשינוי
החלטת ההפרטה מספטמבר  2005לא לוב עד תומו ,ולכ היא מבקשת לשוב ולדו בנושא .הרשות
הוסיפה כי היא עדיי מתלבטת בשאלה א יש לפעול להעברת תיק האשראי לידי גו %אחר לש
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גביית חובות לפני כינוסה של אספת נושי לפירוק החברה ,על פי החלטת ההפרטה מספטמבר
) 2005כאמור ,הדר הראשונה להפסקת פעילות הבנק( ,או שיש לכנס קוד אספת נושי שתמנה
מפרק ,והוא יופקד על הגבייה ,שלדעת הרשות ראוי שתבוצע באמצעות החברה הממשלתית
"ענבל".17
 .3בתשובת אג %החשכ"ל לרשות מאותו החודש ,מאי  ,2007נאמר ,בי היתר ,כי הספקות
שמעלה הרשות לגבי הצור בשינוי החלטת ועדת השרי מספטמבר  2005אינ מובני  ,שכ לפני
יותר משנה היא סברה שתיקו כזה מחויב .אג %החשכ"ל ציי כי "קיו דיו נוס] %בעניי הצור
בשינוי החלטת ההפרטה מספטמבר  [2005לאחר כשנה וחצי של דיוני בנושא נראה לנו מיותר
ויגרו לעיכובי נוספי ביישו ההחלטה ]של הצוות ממאי  ."[2007הרשות התבקשה "לפעול
לקידו ההחלטה שהתקבלה ]על ידי הצוות במאי  [2007או לחילופי להעביר ...חוות דעת כי אי
צור בתיקונה ,כ שנית יהיה להתחיל בהלי הפירוק באופ מיידי".
 .4ביוני  2007כתבה הרשות לאג %החשכ"ל כי תוכ סיכו הדיו של הצוות ממאי  2007שהכי
האג %אינו מקובל עליה .כ צוי כי "רצוי ונחו* לקיי ישיבות ודיוני בצורה סדירה על מנת להכי
את הקרקע להחלטות מושכלות של הוועדה .דבר זה לא נתקיי על ידכ עד עתה ...על א%
בקשותינו ;...מניסיוננו בהליכי הפרטה יש מקו לקיו דיו באופ רצי %בישיבות ...שיקבעו למש
זמ המספיק לליבו הנושאי העומדי על הפרק ...ולא להסתפק בדיוני אקראיי המתקיימי
מפע לפע למש זמ קצר" .כ ציינה הרשות כי במש יותר מתשעה חודשי לאחר קבלתה של
החלטת ועדת השרי מספטמבר  2005התקיימו דיוני בראשות אג %החשכ"ל בנוגע להפרטת
הבנק ,וכי "בי דיו לדיו חלפו פרקי זמ ניכרי שהגיעו במקרי מסוימי ג לחודשיי ימי ".
לדבריה ,חל %כחודש מעת שאימצה הוועדה למכירת מניות המדינה את המלצות הצוות ועד
שהופנתה פנייה אל יו"ר דירקטוריו הבנק ,ופגישה עמו התקיימה זמ רב לאחר שהתקבלו החלטות
הוועדה .נוס %על כ  ,אג %החשכ"ל זימ ישיבה לש גיבוש מענה על תגובת הדירקטוריו יותר
מחודשיי לאחר שהתקבלה עמדתו של הבנק .ממועד זה ,נובמבר  ,2006עד מאי  2007לא כינס אג%
החשכ"ל ישיבה נוספת לקידו החלטת ההפרטה .עוד כתבה הרשות כי בתקופה זו היא קיימה כמה
ישיבות בנושא ,ופעלה לש קבלת מסמכי הבנק שנדרשו כאמור ליוע* לצור הכנת דוח הבדיקה
בעניי החלופות לפירוק הבנק ,וכי היא בדקה את נושא העברת הביטחונות שבידי הבנק .הרשות
ציינה כי "התמשכות יישו החלטת ההפרטה נובע במישרי מעיכובי שוני ]של אג %החשכ"ל[
לרבות פגישות וישיבות שלא נערכו כסדר ובמועדי רחוקי זה מזה" .הרשות דחתה את טענת אג%
החשכ"ל שלפיה עיכוב קידומה של הפרטת הבנק בשנה האחרונה נבע בעיקר מעמדתה בעניי אופ
פירוקו של הבנק.
 .5הרשות כתבה בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כי פרוטוקול ישיבת
הצוות ממרס " 2007איננו משק %את הנאמר בדיו ולכ אי להביא זאת כהחלטת הצוות ...הרשות
התנגדה ...מפורשות ]לנאמר בהחלטת הצוות[" .18עוד ציינה הרשות בתשובתה ,כי היא פעלה
כחברה בלבד בצוות ,ומרגע שהוחלט על הובלת התהלי בידי אג %החשכ"ל הרי שהיא הייתה
מחויבת לסדרי העבודה שנקבעו ולהצלחת התהלי ; ה מטע זה "וה מהטע שכל יוזמה של
הרשות נתקלה בהתנגדות מצד החשב הכללי ]לא ראתה הרשות לנכו [ להתנגד להחלטות אות
הוביל אג %החשכ"ל כאשר היא פועלת כחברה בלבד בצוות".19
אג %החשכ"ל ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בתקופה מנובמבר  2006ועד מאי 2007
"התקיימו מספר ישיבות ברשות החברות בהשתתפות נציגי החשכ"ל א הרשות לא הוציאה
סיכומי כתובי  ...כמו כ  ,התקיימו ישיבות נוספות ע הלשכות המשפטיות של רשות החברות
__________________

17
18
19

"ענבל חברה לביטוח בע"מ" היא חברה ממשלתית ,הנותנת לממשלה שירותי ביטוח ושירותי -נוספי.-
בעניי עמדה זו של הרשות ראו ג -להל .
בעניי עמדת מבקר המדינה בנושא זה ,ראו להל עמ' .222
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ומשרד האוצר ושיחות טלפוניות על מנת ללב את חילוקי הדעות בכל הקשור לצור בשינוי
החלטת הממשלה ואופי השינוי הנדרש ...ג בנושא ]בדיקת הביטחונות[ נערכו מספר פגישות
עבודה ע הגורמי הרלוונטיי ובהשתתפות נציגי החשכ"ל .למרות שהאמור במכתב הרשות...
]לא היה[ נכו  ,אג %החשכ"ל החליט שלא לענות ]אליו בכתב[ ...וזאת על מנת שלא לעכב את הלי
הפירוק ולמנוע המש ההתכתבויות וההתכתשויות האי סופיות".
˙Ë¯Ù‰Ï Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ Â˘„ÈÁ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯·„· ˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰ Â˘·È‚ Â·˘ „ÚÂÓ‰ „ÚÂ ,(2004 ¯·ÓËÙÒ) ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï ˜ ·‰
Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Â È˘ Ì‰ ÔÎÏ‰Ó·Â ,ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Î ÂÙÏÁ ,(2007 È‡Ó) ÍÎÏ ˙Ù„ÚÂÓ‰ Í¯„‰
ÈËÈ‡‰ ÂÏÂ‰È Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ú· ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‡˘Â · ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰
‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ¯·Î ;˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÂ È˘ÓÂ (ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú·) Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ È„È ÏÚ
˙ÂÎ˘Ó˙‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‡˘Â · Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ÂÏÂÙÈË ÔÙÂ‡Ó ˙Â˘¯‰ ‰‚ÈÈ˙Ò‰ ‰¯ÂÓ‡‰
.˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙Ù„ÚÂÓ‰ Í¯„‰ ÔÈÈ Ú· Â˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ‰ Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÏÂÙÈË‰
‰ÚÈ·‰ ‡È‰ 2007 È ÂÈ· ˜¯ ,ÂÈ˙ÂËÏÁ‰·Â ˙ÂÂˆ· ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰˘ Û‡Â ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
·.Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ È Ù· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ˙‡ ·˙Î
 .6יצוי כי בינואר  2007ביקש משרד מבקר המדינה מהרשות ומאג %החשכ"ל לדווח לו על
הפעולות שביצעו עד אז בעניי הפסקת פעילות הבנק ועל הפעולות שבכוונת לבצע כדי להשלי
את טיפול בנושא .ביוני  2007ג קיי משרד מבקר המדינה פגישות בנושא ע גופי אלה .ביולי
 2007שב וביקש משרד מבקר המדינה מאג %החשכ"ל ,מהרשות ומהבנק לפרט לו בכתב את מכלול
הפעולות שבכוונת לבצע כדי להביא ליישו מהיר ,תכליתי ומושכל של ההחלטות בעניי הפסקת
פעילות הבנק ואת המועדי שנקבעו לביצוע והשלמת  ,תו שמירה על האינטרסי של המדינה.
ביולי  2007השיבו הרשות ואג %החשכ"ל למשרד מבקר המדינה ,כי בעקבות המלצות הצוות ה
קיבלו כאמור החלטה שונה מהחלטותיה הקודמות ,ולפיה הדר המהירה והיעילה ביותר לסיו
פעילות הבנק היא פירוק מרצו ללא הצהרת כושר פירעו ומינוי מפרק על ידי אספת נושי הבנק.
יישו הדר השלישית לסיו פעילות הבנק
 .1ביולי  2007הודיע אג %החשכ"ל למשרד מבקר המדינה ,כי טיוטה של הצעת החלטה לוועדת
השרי בעניי דר סיו פעילות הבנק הועברה באותו חודש ליו"ר דירקטוריו הבנק לצור קבלת
עמדתו ,וכי היא תועבר ג לשר החקלאות למטרה זו .כ ציי אג %החשכ"ל ,כי לאחר קבלת עמדת
הדירקטוריו והשר תוגש ההצעה לאישור הממשלה.
בהודעה של אג %החשכ"ל לבנק צוי  ,כי הוא והרשות באו לידי מסקנה שהדר המהירה והיעילה
ביותר לסיו פעילותו היא פירוק מרצו על ידי מפרק ,ללא הצהרת כושר פירעו  .למכתב צורפה
הצעה להחלטה של ועדת השרי בעניי זה ,ודירקטוריו הבנק התבקש למסור בתו חודש את
עמדתו בנוגע להצעה זו.
בסו %אותו החודש כתב יו"ר הדירקטוריו לאג %החשכ"ל כי עליו ללמוד את הנושא 20ולקיי
פגישות ע הנוגעי בדבר ,ולכ עמדת הדירקטוריו תוכל להינת רק כעבור כחודש נוס.%
בספטמבר  2007הודיע יו"ר דירקטוריו הבנק לאג %החשכ"ל כי הדירקטוריו תומ בהצעת
ההחלטה האמורה ,ובלבד שבכל החלטה על פירוק הבנק תעוג חובת המפרק לקיי את כל
__________________

20

יו"ר הדירקטוריו נכנס לתפקידו רק ביולי .2007
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ההתחייבויות המפורטות בהסכ הקיבוצי שנחת באותו החודש בי הבנק לוועד העובדי  .21כ
ציי כי הדירקטוריו והנהלת הבנק יגישו תכנית פעולה לסיו פעילותו של הבנק ,וכעבור שלושה
חודשי ממועד אישורה ייבח ביצועה .לדבריו ,על פי התוצאות יוחלט בדבר המש התהלי .
לפיכ  ,כ כתב ,הוא סבור כי מ הראוי לעכב בשלב זה את מינוי המפרק.
 .2בספטמבר  2007הודיע שר החקלאות ,מר שלו שמחו  ,לאג %החשכ"ל כי הוא "תומ
בהצעת ההחלטה בדבר פירוק בנק החקלאות" ,שהעביר לו האג %ביולי .2007
 .3באוקטובר  2007הגישו מנהל הרשות )בפועל( והחשכ"ל לשר האוצר ,מר רוני בר&או  ,הצעת
החלטה בדבר פירוק מרצו של הבנק )להל ג  :הצעת ההחלטה מאוקטובר  ,(2007וביקשו את
אישורו לאמור בה ולהעברתה לאישור ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה.
)א (

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה נאמר ,בי היתר ,כדלהל :
לצור יישו החלטת ההפרטה מספטמבר  2005נבחנה כדאיות מכירתו של תיק האשראי של
הבנק לעומת העברתו לידי גו %אחר לש גביית חובות .הועלה כי בשל היקפו המצומצ יחסית
של תיק האשראי ,וכיוו שמרבית ההלוואות עתידות להיפרע בקרוב ,אי טע במכירת תיק
האשראי .לפיכ הומל* לפעול בדר של העברתו לידי גו %אחר לש גביית חובות.
בדיוני של אג %החשכ"ל והרשות הציע אג %החשכ"ל למנות מפרק לחברה באמצעות
אספת הנושי  ,בהלי פירוק מרצו ללא הצהרת כושר פירעו  .על פי הצעתו ,המפרק יבצע
את כל הפעולות הנדרשות לש העברת תיק האשראי לגו %אחר שיגבה את החובות או לש
גביית החובות שבו ,כול או מקצת  ,על ידי המפרק עצמו.
מאחר שההחלטה מספטמבר  2005בדבר מכירת תיק האשראי של הבנק ו/או פרסו מכרז
בעניי העברתו לידי גו %אחר לש גביית חובות עוד לפני פירוק הבנק אינה עומדת עוד על
הפרק ,ומאחר שעל פי הצעת ההחלטה הנוכחית יפורק הבנק מרצו עוד לפני פרסו המכרז,
סבורי הרשות ואג %החשכ"ל כי אי לפרק את הבנק במסגרת הלי הפרטה כמפורט בפרק
ח 1לחוק החברות הממשלתיות ,אלא במסגרת הלי המותא לפירוק חברות ממשלתיות על
פי סעי)14 %א( לחוק החברות הממשלתיות .על פי סעי %זה ,רשאית הממשלה להביא לידי
פירוק מרצו של חברה ממשלתית א ראתה שמטרות החברה הושגו או שהשגת אינה
אפשרית כלל או שאי&אפשר להשיג בחיסכו וביעילות .בהצעה צוי כי הרשות ואג%
החשכ"ל סבורי שאי&אפשר להשיג עוד את מטרות הבנק בחיסכו וביעילות ,ולכ יש מקו
לפעול לפירוקו ,וכי אי לעשות זאת באמצעות הפרטתו אלא בדר של פירוק מרצו על ידי
נושי  ,שכ רוב החוב של הבנק הוא למדינה.
בהתבסס על ממצאי בדיקת בנק ישראל והדוח הקוד של מבקר המדינה ,התגבשה ההערכה
כי העברת תיק האשראי של הבנק לידי גופי פיננסיי המתמחי בגביית חובות ו/או גביית
החובות ,כול או חלק  ,על ידי מפרק עשויה להפחית במידה ניכרת את עלויות התפעול של
גביית החובות ולהפיק את מרב התועלת מגביית החובות שבתיק זה .הודגש ג כי הבנק אינו
פועל עוד לש השגת המטרות שלשמ הוק  ,שכ במתכונתו הנוכחית הוא עוסק רק בגביית
חובות של המגזר החקלאי ואינו פועל עוד למת אשראי למגזר זה .נוס %על כ  ,במרס 2005
נשלל רישיונו הבנקאי על ידי בנק ישראל.

)ב( להצעת ההחלטה צורפה עמדת שר החקלאות מספטמבר  ,2007התומכת כאמור בפירוק
הבנק ,וכ עמדת דירקטוריו הבנק בנושא מאותו החודש ,כמפורט לעיל.
__________________

21

באותו החודש חתמו הבנק והסתדרות העובדי -החדשה על הסכ -קיבוצי מיוחד העוסק בתנאי הפרישה
של עובדי הבנק .בעניי ממצאי הביקורת בנושא הסדרת זכויותיה -של עובדי הבנק ראו להל
עמ' .225 223
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)ג(

בחוות דעת משפטית שצורפה להצעת ההחלטה כנדרש נאמר ,בי היתר ,כדלהל :
על פי סעי)14 %א( לחוק החברות הממשלתיות ,רשאית הממשלה להביא לידי פירוק מרצו
של חברה ממשלתית בהתקיי נסיבות מסוימות המפורטות בסעי .%פירוק מרצו על פי
פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג& ,1983יכול להיעשות באמצעות האספה הכללית של
החברה ,א הצהירו הדירקטורי כי החברה מסוגלת לשל את חובותיה בתו  12חודשי
ממועד תחילת פירוקה )הצהרת כושר פירעו ( ובהיעדר הצהרת כושר פירעו & באמצעות
נושי החברה.
א %שפירוק מרצו המתבסס על הצהרת כושר פירעו כרו בחופש וגמישות של החברה
ובעלי המניות בהתוויית הפירוק ,הלי הפירוק מרצו לא יבוצע בדר זו ,משו שהדבר
כרו בוויתור המדינה על חובה לש הפיכתו של הבנק לבעל יכולת פירעו או במת שיפוי
של המדינה לדירקטורי כדי שיוכלו לחתו על ההצהרה הנדרשת.
על כ נבחר פירוק מרצו על ידי הנושי בהיעדר הצהרת כושר פירעו לדר המתאימה
לפירוק הבנק .אמנ המדינה היא הנושה הגדול ביותר של הבנק ולכ יש לה רוב באספת
הנושי  ,א יש ג נושי אחרי  ,כגו עובדי  ,ומוקנה לה כוח לטרפד את הפירוק .לפיכ
התגבש הסדר ע העובדי  ,הנחשבי לנושי לעניי הפירוק.
אחד משלבי תהלי פירוקו של הבנק הוא זימו אספת נושי לאחר כינוס אספה כללית של
בעלי מניות הבנק שבה נדו פירוק הבנק וממונה מפרק .הצעת הפירוק וזהות המפרק נקבעות
על ידי המדינה ,שהיא ,כאמור ,הנושה הגדול ביותר ובעל המניות הגדול ביותר של הבנק.
תפקידי מפרק הבנק ה  ,בי היתר ,גבייה של תיק האשראי & בי שתיעשה בידי המפרק ובי
שתועבר על ידי המפרק לגו %אחר ,מכירת נכס המקרקעי של הבנק ופדיו מניות אחרות.
מעת שממונה מפרק ,דירקטוריו הבנק חדל להתקיי  ,אלא א כ האספה הכללית או
המפרק החליטו אחרת.

עוד צוי בחוות הדעת המשפטית כי דברי ההסבר להצעת ההחלטה משקפי את דעת הרשות ,וכי
עמדת דירקטוריו הבנק צורפה לדברי ההסבר .לפיכ מולאה דרישת חוק החברות הממשלתיות
שהצעת החלטה לגבי פירוק חברה ממשלתית תוגש לממשלה לאחר התייעצות ע הרשות וע
דירקטוריו החברה.
באוקטובר  2007אישר שר האוצר את הצעת ההחלטה.
 .4בנובמבר  2007הודיעו הרשות ואג %החשכ"ל ליו"ר דירקטוריו הבנק כי ה ממשיכי לפעול
על פי מתווה של קבלת החלטת ממשלה לפרק את הבנק .באותו החודש ביקש מה יו"ר הבנק
לשקול שוב את החלטת בנושא זה.
 .5בביקורת עלה כי א %שהבנק הוא "חברה בהפרטה" ,בנובמבר  2007הגישה לשכת שר האוצר,
על פי בקשת הרשות ,את הצעת ההחלטה האמורה לאישור ועדת שרי לענייני חברה וכלכלה
במקו לוועדת השרי לענייני הפרטה ,כמתחייב על פי חוק החברות הממשלתיות.
בינואר  2008ביקש שר החקלאות ,מר שלו שמחו  ,משר האוצר ,מר רוני בר&או  ,לדחות את הדיו
של ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה בהצעת ההחלטה לפירוק הבנק עד לדיו שיקיי עמו ,וזאת
עקב שינויי שחלו לדעתו בנושאי הקשורי בהחלטה זו .בעקבות זאת דנה ועדת השרי לענייני
חברה וכלכלה בהצעת ההחלטה רק בפברואר  ,2008כארבעה חודשי לאחר הגשתה ,ומאחר
שהבנק הוא ,כאמור" ,חברה בהפרטה" היא החליטה להעבירה לאישור ועדת השרי לענייני
הפרטה ,על פי סעי59 %ב)ו( לחוק החברות הממשלתיות.
שר החקלאות כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  ,2009בי היתר ,כי ההחלטה בדבר
פירוק הבנק הייתה חלק ממדיניות שהוביל ובכיוונה פעל "בתיאו מלא ובשיתו %פעולה ע
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החשכ"ל ומנהל רשות החברות .העיכוב של שלושה חודשי נעשה בשל בקשת ]דירקטוריו הבנק[
לבחינה מחודשת של אופ הפירוק] ,והשר נענה[ לפניית  ,תו תיאו מלא ע רשות החברות
והחשכ"ל ...פירוק ]הבנק[ חל בתקופתי ,לאחר ניסיונות של כ& 10שני לפרקו".
שר האוצר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  ,2009כי "מיד לאחר שהתברר כי
הוועדה הנכונה לדיו בהצעת ההחלטה בדבר פירוק בנק החקלאות הינה ועדת השרי לענייני
הפרטה ולא ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה ,כפי שהוצע בטעות על ידי רשות החברות
הממשלתיות ,פעלתי על מנת לקבל את החלטת ועדת השרי לענייני הפרטה בדר המהירה ביותר".
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לאחר שהתברר לה כי העברת "נוסח ההחלטה
לוועדת השרי לענייני כלכלה וחברה במקו לוועדת השרי לענייני הפרטה ,בטעות יסודה ,דאגה
הרשות ...לקצר את התהליכי עד לקבלת ההחלטה ]על ידי ועדת השרי לענייני הפרטה[".
 .6במרס  2008החליטה ועדת השרי לענייני הפרטה "כי בנק החקלאות יפורק מרצו בעילה
הקבועה בהוראות סעי) 14 %א() (1לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה& .1975ע קבלת החלטה
זו תבוטל החלטת ועדת השרי לענייני הפרטה ...מיו ) "4.9.2005להל & החלטת ועדת השרי
ממרס .(2008
‡ÏÏ ÌÈ˘Â È„È ÏÚ ˜ ·‰ ˜Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ „ÚÂÓÓ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙„ÚÂÂ· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ¯Â˘È‡ „ÚÂÓÏ „ÚÂ (2007 È‡Ó) ÔÂÚ¯ÈÙ ¯˘ÂÎ ˙¯‰ˆ‰
È‡Ó „Ú ÈÎ ,‰ÏÚ ÔÎ .ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÎ ÂÙÏÁ ,(2008 Ò¯Ó·) ‰Ë¯Ù‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰
Ò¯ÓÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ÔÈÈ Ú· ˜ ·‰ ˙‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ÂÚ„ÈÈ ‡Ï 2008
:˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‰ÓÂ˘ÈÈ Ì˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï Â ÓÓ Â˘¯„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ .2008
ÌÈ˘Â ˙ÙÒ‡ ÒÂ ÈÎÂ ˜ ·‰ ˙ÂÈ Ó ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÒ‡ ÒÂ ÈÎ ,˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÒÂ ÈÎ
˙ÂÏ‡˘ ˙Â·˜Ú· ,2008 È‡Ó ÚˆÓ‡· ˜¯ .˜¯ÙÓ ÈÂ ÈÓÂ ÔÂˆ¯Ó ˜Â¯ÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Í¯ÂˆÏ
˙ËÏÁ‰ ÏÚ ·˙Î· ˜ ·‰ ¯"ÂÈÏ ˙Â˘¯· ‰Ë¯Ù‰‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ÁÂÂÈ„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂ„" ˜ ·‰ ÔÈÎÈ ÌÈ˘Â ˙ÙÒ‡Â ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÒ‡ ÒÂ ÈÎ ˙‡¯˜Ï ÈÎ ˘˜È·Â ,‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ
ÍÂÓÒ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ .1.6.08 „Ú ˙Â˘¯Ï Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÈÂ "‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˜ÒÚ ÏÚ ‡ÏÓ
.‡˘Â · ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙Â˘¯Ï ˜ ·‰ ¯È·Ú‰ ‰Ê „ÚÂÓÏ
 .7בסו %מאי  2008כתב שוב משרד מבקר המדינה לחשכ"ל ולמנהל הרשות וציי כי זה זמ הוא
מקיי ביקורת מעקב בעניי טיפול בממצאי דוח מבקר המדינה הקוד לגבי הבנק ויישו
המלצותיו .במכתב פורטו ,בי היתר ,החלטות ועדת השרי לענייני הפרטה בנוגע לבנק ,וצוי בו כי
פעולות אג %החשכ"ל והרשות בעניי סיו פעולתו של הבנק מתמשכות לסירוגי כבר כארבע שני ,
וכי המש פעילותו של הבנק במתכונת הקיימת גור למדינה נזקי כספיי נוספי ומיותרי  .אג%
החשכ"ל והרשות התבקשו לפרט בתשובת את לוח הזמני לביצוע ולהשלמת של הפעולות
המתחייבות כאמור מהחלטת ועדת השרי ממרס .2008
ביוני  2008הודיעו רשות החברות ואג %החשכ"ל למשרד מבקר המדינה כי עד סו %החודש תוגש
לבנק בקשה לכינוס הדירקטוריו לצור כינוס האספה הכללית ,וכי עד סו %יולי  2008יכונסו
האספה הכללית ואספת נושי לש דיו בפירוק הבנק ומינוי מפרק.
ËÈÏÁ‰ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ˙˘˜·Ï Í˘Ó‰· ,2008 ÈÏÂÈ· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„Í¯ÂˆÏ ˜ ·‰ ˙ÂÈ Ó ÈÏÚ· Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÒ‡Â ÌÈ˘Â ˙ÙÒ‡ Ò ÎÏ ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
˜·˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÙÒ‡‰ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ .˜¯ÙÓ ÈÂ ÈÓÂ ÔÂˆ¯Ó ˜ ·‰ Ï˘ Â˜Â¯ÈÙ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï
Ò¯ÓÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ 2008 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ· ˜¯ ÂÓÈÈ˜˙‰
.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ô‰· ÂÏ·˜˙‰Â ,2008
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הרשות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "ג לאחר קבלת ההחלטה בדבר פירוק הבנק
מרצו באסיפת נושי חל %זמ רב עד להחלטה בדבר זהות ]המפרק[ על ידי אג %החשכ"ל ובשל
השתהות בזימו ישיבות ]על ידו[ בנושא זה ...ממועד קבלת החלטת ועדת השרי לענייני הפרטה
חלפו למעלה מחודשיי וחצי עד שהוחלט על פנייה ]למועמד לשמש מפרק[" .כ ציינה הרשות כי
"ÈÂ‰È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï - ÌÈ˘Â ‰ ˙ÙÈÒ‡Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÒÂ ÈÎÏ „ÚÂ [˜¯ÙÓ‰] ˙Â‰Ê ˙ÚÈ·˜ „ÚÂÓÓ
 ...˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯· ÈÂÏ˙‰העיכוב בפניה לבנק בכל הנוגע לזימו אסיפת הנושי והאסיפה הכללית
נובע מכ שעד לפגישה שהתקיימה ]באג %החשכ"ל[ ביו  ,28.5.08לא החליטו באג %החשכ"ל את
מי ברצונ למנות למפרק הבנק .בהיעדר החלטה בדבר זהות המפרק לא נית לזמ את האסיפות
הנ"ל ,ולא נית היה לתא את נוסח ההחלטות באסיפות השונות ,לגבי המפרק המיועד ...ע קבלת
ההחלטה על זהות המפרקת פעלה הרשות באופ מידי לסיו הכנת המסמכי הנדרשי לפירוק
ולזימו דירקטוריו שעל סדר יומו זימו אסיפה כללית ואסיפת נושי " )ההדגשה במקור(.
ÌÚ ˙È Î˙ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 2008 ¯·Ó·Â · ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .8
˙ÙÒ‡ ˙ÂËÏÁ‰ÓÂ 2008 Ò¯ÓÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ
„¯˘Ó .˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÈÚÙ ÌÂÈÒ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰Â ÌÈ˘Â ‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
)א( אג %החשכ"ל ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בסו %אוקטובר  2008התקיימה
ישיבה של ועדת הביקורת שמונתה על ידי אספת הנושי ובה הוחלט ,בי היתר ,שהמפרק יכי
"תוכנית עבודה מפורטת ,שתכלול לוחות זמני  ,עלויות ומשמעויות נוספות ...ביו 14.12.08
]הגיש המפרק[ תוכנית עבודה מפורטת לוועדת הביקורת ,המגדירה את סוגיות הליבה ,שעל
]המפרק[ לפתור על מנת להביא לחיסול של עסקי הבנק".
)ב( הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי "האחריות על פעולות המפרק כמו ג
המעקב והתווית דר פעולתו נתונות לוועדת הביקורת המורכבת מנציגי החשכ"ל בלבד .לכ לא
יכולה להיות ולא צריכה להיות בידי הרשות תוכנית לוח הזמני להשלמת כל המתחייב מהחלטת
ועדת השרי  ;...בהתא להסדר ]הקבוע בסעי 326 %לפקודת החברות[ מינתה אסיפת הנושי ועדת
ביקורת המורכבת מנציגי החשב הכללי בלבד ...החשב הכללי ]הוא ג [ הנושה העיקרי של החברה
]ולכ עליו[ לדווח לרשות החברות באופ שוט %על ההתקדמות בהלי הפירוק על מנת שתוכל
למלא את תפקידה כקבוע בסעי (7)54 %לחוק החברות הממשלתיות]."[22
‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰˙Â‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ˙Â˘¯‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‚Â ‰Ê ÌÚËÓ ;23‰Ï‡Î ˙Â¯·Á Ï˘ ‰Ë¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰
Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Ó ˘Â¯„Ï ‰È‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ (7)54 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÁÎÂ
.2008 Ò¯ÓÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ˘·‚Ï

✩

__________________

22
23

לפי סעי זה ,אחד מתפקידי הרשות הוא לטפל ולסייע "בהקמה ובביצוע של פירוק ...של חברות
ממשלתיות".
בעניי זה ,ראו ג -להל עמ' .222
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 .1להל תמצית תגובות משרד החקלאות ,הרשות ואג %החשכ"ל ,בעניי פעולותיה לסיו
פעולתו של הבנק בעקבות ממצאי הדוח הקוד והביקורת הנוכחית:
)א( משרד החקלאות ציי בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,כי כבר בשנת 2000
הוא הגיע למסקנה כי בנק החקלאות "בנסיבות הקיימות הגיע לסו %דרכו ויש להביא להפסקת
פעילותו" ,וכי שר החקלאות דאז הודיע לחשכ"ל ולרשות החברות 'על הסכמתו להביא להפסקת
פעולתו של הבנק במתכונת שתיקבע על ידי רשות החברות הממשלתיות'" .עוד ציי המשרד כי
"למעשה החל משנת  2000תמכו כל שרי החקלאות בהפסקת פעילותו של הבנק בדר ובמתכונת
שתקבע על ידי רשות החברות הממשלתיות .כל העיכובי ביישו ההחלטה והוצאתה הלכה
למעשה מקור בקשיי משפטיי בה ניתקלה רשות החברות בדר ליישו הפירוק .בעניי זה אי
למשרד החקלאות דר לקד ולסייע בתהלי לבד ממת הסכמה ותמיכה לפעולות החשכ"ל ורשות
החברות הממשלתיות".
)ב (

רשות החברות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כדלהל :

)" (1האחריות והסמכות בכל הקשור לתהלי הפרטת הבנק ה של אג %החשכ"ל .המועדי
שנקבעו לישיבות ,ההתנהלות מול הבנק ,הפגישות ע הנהלת הבנק בכל הנוגע לסיו פעילותו,
ההתנהלות מול היוע* ששרותיו נשכרו לעניי זה ,העיכוב בלוח הזמני & כל הנושאי הללו היו
באחריותו ובסמכותו של אג %החשכ"ל שמונה להוביל את התהלי  .לבקשת החשכ"ל נעתר בינואר
 ,2005מנהל הרשות ‚È¯ÁÂ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ,כי סגנו' ...יהיה יו"ר ועדת המכרזי  ,למכירה/העברה של
הפיקדו ותיק האשראי בבנק החקלאות' .דהיינו ,יוביל את התהלי  .החל ממועד זה ,אג %החשכ"ל
הוא זה שהוביל את התהלי בכל שלב ועליו מוטלת האחריות המלאה על תהלי זה ואופ
התנהלותו .א %שרשות החברות מצידה סייעה ככל שנדרש על מנת לקד את התהלי  ,יוזמות
ופעולות של הרשות לקידו הלי ההפרטה נתקלו בהתנגדות של אג %החשכ"ל ,אשר ביקש לשמור
לעצמו את הובלת התהלי " )ההדגשות בקטע זה ובקטעי הבאי המובאי מתשובת הרשות ה
במקור(.
) (2כלקח מהפעולות להפרטת הבנק סבורה הרשות כי "ההחלטה על הפקדת האחריות על
הפרטת החברה בידי גו %שאינו אמו על כ  ,בטעות יסודה .נראה כי בשונה מרשות החברות,
שמתוק %אחריותה על החברות הממשלתיות ,ההפרטה נמצאת בליבת פעילותה והיא אמונה על
נושא ההפרטה ועוסקת בו באינטנסיביות ,אג %החשכ"ל אינו ערו לעסוק בנושא סיו פעילות
הבנק ,אשר הינו רק אחד מבי הנושאי הרבי שבאחריותו .בנוס ,%לרשות החברות יש את הניסיו ,
ההתמקצעות ,והידע הנצבר אשר רכשה בביצוע תהליכי הפרטה רבי ומגווני  .אי חולק כי הרשות
היא הגו %הבלעדי לו יש את הכלי  ,החוקיי והאחרי להובלת תהליכי הפרטה .לדעת הרשות יש
להקפיד כי בתהליכי הפרטה של חברות ממשלתיות יהיו בידי הרשות מלוא הסמכויות להוביל את
התהליכי הנדרשי מול גורמי אחרי  .על רשות החברות להסתייע בכל שות & %ממשלתי,
מקצועי ואחר & להצלחת התהלי  ,א תו הקפדה על כ שמעמדו יהיה כשל שות %בלבד ולא
כגור המוביל את התהלי או מתווה את ביצועו .לפיכ  ,בכוונת הרשות לשמור על סמכויותיה
המוקנות לה על פי החוק ולהוביל את הליכי ההפרטה הבאי ".
) (3עוד טענה הרשות כי הביקורת על אופ תהלי ההפרטה וההשתהות בביצועו ,צריכה להיות
מופנית לאג %החשכ"ל בלבד כמי שהיה אחראי על ביצוע ההפרטה ואשר "זימ את הישיבות,
ממועד קבלת החלטת ההפרטה ועד לישיבה בה סוכ על האופ המעשי ליישו החלטת הפרטה
ועל פנייה לוועדה למכירת מניות המדינה ,בתדירות נמוכה ביותר ...ממועד קבלת החלטת ההפרטה
חלפו  ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Îעד המועד בו הוחלט על האופ בו יש לייש את החלטת ההפרטהÈÎ ˘‚„ÂÈ .
‡„Ú ¯˘‡Î ,„˜Ó˙‰Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ¯Á· Â· ¯˘‡ Â˙Â‰Ó· È ÎË ÔÈÈ Ú Â È‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÙÂ
...˜ ·‰ Ï˘ È‡¯˘‡‰ ˜È˙Ï ÒÁÈ· ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈÈ Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï Â Â„ Ì¯Ë ,2006 È ÂÈÏ
‡˘Â ÏÚ È‡¯Á‡‰ ,˙ÂÂˆ‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ ˙È„ÚÏ· ‰˘Ú ¯ÂÓ‡Î Ô ÂÓÈÊ˘ ,˙Â·È˘È‰ È„ÚÂÓ Ï˘ ‰¯È˜Ò
 ,‰Êמעלה כי הישיבות קוימו בתדירות של ישיבה אחת לשלושי ושבעה ימי בממוצע .ברור כי לא
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נית לפעול לסיו פעילותו של הבנק ביעילות ויסודיות כאשר מתקיימת ישיבה בנושא זה אחת
לחודש ושבוע! .כאמור האחריות לקביעת הישיבות כמו ג לניהול  ,קביעת הנושאי לדיו וכדומה
מוטלת באופ בלעדי על אג %החשכ"ל".
"ג לאחר הפניה לוועדה למכירת מניות המדינה ,אג %החשכ"ל ,שלו ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰
‡ ,ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÔÙÂבהתא להחלטת הוועדה למכירת מניות המדינה ,הוא שהוביל את תהלי
ההפרטה של הבנק באופ בלעדי ,לרבות יישו ההחלטה בדבר מינוי מפרק מול דירקטוריו הבנק,
שלא צלח ,כשג בתקופה זו ,אג %החשכ"ל הוא שנקט בכל הפעולות הנוגעות להתקדמות התהלי ,
·‡Í¯„ ÈÂ È˘ ÏÚ ËÏÁÂ‰ Â· „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈ Ó ˙¯ÈÎÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ˘ ÔÙÂ
...‰ ˘Î ‰ÙÏÁ ,ÔÂÚ¯ÈÙ ¯˘ÂÎ ˙¯‰ˆ‰ ‡ÏÏ ˜Â¯ÈÙÏ ÔÂÚ¯ÈÙ ¯˘ÂÎ ˙¯‰ˆ‰ ÌÚ ˜Â¯ÈÙÓ ‰Ë¯Ù‰‰
במהל תקופת זמ זו לא הצליח אג %החשכ"ל לקד את ישו ההחלטה מול הנהלת הבנק ועיכובי
שוני  ,בי היתר ,בפניה להנהלת הבנק ,במענה של הבנק לחשכ"ל ,בקיו הישיבות של ]אג%
החשכ"ל[ ע יו"ר הבנק ובגיבוש המענה לתגובת הדירקטוריו  ,הביאו ל'משיכת זמ ' יקרÌ‚ .
· ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ÚÈ·˜ ,˜ ·‰ ˙Ï‰ ‰ ÌÚ ˙Â˘È‚ÙÏÂ ˙ÂÈÂ·˙Î˙‰Ï ˙Â·È˘È‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,‰Ê ‡˘Â
."Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ˙ÏËÂÓ 'Â„ÎÂ ÔÂÈ„Ï
È‡ˆÓÓÏ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ‡Ï· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙ÓÎÒ‰ ,˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÈ·ÂÓÎ ,˙¯Â˜È·‰
Ì‚ ‰Ó ;˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÏÂÎ‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰˙Â‡ ‰¯ËÙ ‡Ï
˘ÌÚËÓ ,„ÁÈ Úˆ·Ï ÂÎÓÒÂ‰ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ,2005 ¯·ÓËÙÒÓ ÌÈ¯˘‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ
ÔÙÂ‡· ,‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ,‰Ï˘ÓÓ‰
˘ÔÂÁ·Ï ,ÍÎ Â È‡ ¯·„‰ Ì‡Â ,‰ Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ÏÂ ˘¯„ Î ˙ÂÚˆ·˙Ó ‡˘Â · ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ,ÛËÂ
‡ÁÂÏ·Â ‰˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ÂÚˆ·ÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙Ï·Â‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ÏÂËÈÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì
.ÍÎÏ ˘Â¯„‰ ÌÈ ÓÊ‰
)ג( אג %החשכ"ל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי התערבותו "בנושא פירוק הבנק היא
שהביאה להתקדמות הלי הפירוק ,שהרי למרות שהגורמי הממשלתיי שהיו אחראיי על פעילות
הבנק ידעו על מצבו של הבנק כבר מתחילת שנות התשעי  ,רק בשני האחרונות ,ע התערבותו
של אג %החשב הכללי ,חלה התקדמות בטיפול עד למינוי ]מפרק[ אשר ]פועל[ בימי אלו לסגירת
פעילות הבנק במלואה וזאת למרות הלחצי  ,ההתנגדויות ואי שיתו %הפעולה של גורמי בממשלה
ומחוצה לה" .עוד כתב אג %החשכ"ל בתשובתו כי "לעניי פגישות שלא נערכו כסדר ובמועדי
רחוקי זה מזה יש לציי כי נערכו ישיבות צוות רבות ושיחות ועידה של כל הגורמי המקצועיי
בה לא הוצא סיכו דיו ועל כ לחלק אי תיעוד ...אג %החשכ"ל  ˜Â¯ÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰ÒÈא
נתקל בקשיי בעבודתו ה מול רשות החברות וה מול דירקטוריו הבנק" .אג %החשכ"ל ג ציי
בתשובתו כי מסיבות שונות "פירוק סופי של עסקי הבנק ]חייב[ טיפול מקצועי אינטנסיבי ורגיש,
הכולל מת פתרונות בלתי שגרתיי למערכות הליבה הרבה יותר מהדרוש בפירוק חברות
ממשלתיות אחרות" )ההדגשה במקור(.
Û‚‡ „Â˜Ù˙Ï ¯˘˜· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ¯·Î ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„ÁÂÈÓ· ˙·Î¯ÂÓ ‰Ë¯Ù‰ ‰ È‡ ˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÈÎÂ ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· Ï"Î˘Á‰
ÌÈÈ˘˜· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˜˙ ˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ‡Ï· ,‰ È„Ó‰
·‰È‰ ,˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÂ„È˜ ÏÚ Â˙ ÚËÏ ÚÈÙ˘‰˘ ¯·„ ,˜ ·‰Â ˙Â˘¯‰ ÏÂÓ Â˙„Â·Ú
.ÍÈÏ‰˙‰ ˙Ï·Â‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ
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˙˜ÒÙ‰· ˜ÂÒÚÏ Â¯ÊÁ˘ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó .2
ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È Â‰˙˘‰ ,Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú· ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
· ,2004 ¯·ÓËÙÒ· ¯·Î ¯ÂÓ‡Î ÂÏÁ‰˘ ,˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÒÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÍÎÈÙÏ .‡˘Â
·˙ÂÎ˘Ó˙‰ .2008 ¯·Ó·Â „Ú ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î Í˘Ó· ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú
ÏÈ·Â‰˘ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ „ˆÓ ‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ú· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‡˙ ‰„·ÂÚ‰ ÔÎÂ ,‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈ„ÚÂÓ· ˙Â·È˘ÈÂ ˙Â˘È‚Ù ˙ÚÈ·˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÍÈÏ‰˙‰
˘˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ¯·„· Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â È˘ ˙Â˘¯‰Â Û‚‡‰
- È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Â˙Â‡· ˙Â·Â˘ÁÂ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙Â„ÈÁÈ Ô‰˘ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ .˜ ·‰
˙‡ ˙Â¯È‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ˘ÓÓÏ È„Î ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· „Â·ÚÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï - ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
.‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ È„ÈÏ Â‡È·‰ ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ .˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰
ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ‰ÏÂÚÎ ,Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘.Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ,ÏÈÚÏ Â‡·Â‰

הסדרת זכויותיה של עובדי הבנק
כאמור ,בהחלטת ועדת השרי מספטמבר  2005הוסמכו הרשות ואג %החשכ"ל לבצע מטע
הממשלה את הפעולות להפרטת הבנק ,ובכלל זה לבחו את מכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי הבנק
ולזכויותיה .
 .1לש גיבוש הסכ בנוגע לזכויות העובדי בהלי הפרטת הבנק )להל & הסכ פרישה(,
התקיימו בשני  2005ו& 2006פגישות בי נציגי עובדי הבנק לנציגי הרשות ,ובראשית שנת 2006
נכתבו טיוטות ראשונות של הסכ .
כאמור ,ביוני  2006המלי* הצוות המשות %לאג %החשכ"ל ולרשות להגיע לידי הסכמה ע עובדי
הבנק בעניי הסכ פרישה .לפי המלצות הצוות ,הסכ זה ימומ באמצעות התמורה שתתקבל
ממכירת הבניי שבבעלות הבנק ,וא סכו זה לא יספיק ,ימומ ההפרש מההכנסות ממכירת
הלוואות הבנק.
ביולי  2006גיבשו נציגי עובדי הבנק ונציגי הרשות הסכ פרישה ,העוסק ,בי היתר ,ברכישת זכויות
הפנסיה של העובדי  .בספטמבר  2006דרשו העובדי מהרשות ומאג %החשכ"ל שהמדינה תישא
בכל עלויות המס הכרוכות ברכישת הזכויות האמורות ,א דרישת נדחתה .בעקבות זאת נפגשו
נציגי העובדי ע נציגי רשויות המס והסדירו את הנושא .בסו %ינואר  2007אישרה רשות המסי
את תנאי המיסוי של הסכ הפרישה .במאי  2007אישר דירקטוריו הבנק את ההסכ והנחה את
הנהלת הבנק לסיי את הטיפול בו.
 .2בשנת  2007עבדו בבנק  25עובדי )ב& 24משרות מלאות( .עלות השכר של ששת נושאי
המשרה הבכירי בלבד הסתכמה בשנת  2007בכ& 1.92מיליו ש"ח.
ממסמכי הרשות עולה ,כי במהל שנת  2007החלה הרשות לפעול להפחתת עלויות התפעול של
הבנק .במסגרת פעולות אלה בחנו נציגי הרשות ע נציגי הבנק במאי  ,2007בי היתר ,את האפשרות
"לקד מהל של התייעלות בבנק בכל הנוגע לצמצו מספר העובדי בבנק" .סוכ כי הבנק יכי
ויגיש בתו כשבועיי תכנית לתהלי התייעלות ויפורטו בה ,בי היתר ,רשימת התפקידי ומספר
העובדי הנחוצי לו והמבנה הארגוני הנדרש כדי שיוכל להמשי בפעילותו בלי שייפגעו יכולת
הגבייה ויכולת הסדרת החובות; התשלו לעובדי שהעסקת תופסק ודר שמירת זכויותיה של
העובדי האחרי )להל & תכנית ההתייעלות(.24
__________________

24

בעניי תכנית זו ראו ג -להל עמ' .225
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בהמש אותו החודש הודיעה הרשות לאג %החשכ"ל כי יש לפעול מיד לצמצו ניכר של עלויות
הגבייה של הבנק ,וכי הושגה הסכמה בעניי זה ע עובדי הבנק וע הנהלתו .הרשות ציינה
במכתבה ,בי היתר ,כי לנוכח עיכוב ביצועה של החלטת ההפרטה ומעקבו של משרד מבקר המדינה
אחר הפעולות להפסקת פעילות הבנק ,בכוונתה לאשר את הסכ הפרישה של העובדי ולאפשר
להנהלת הבנק לנקוט את הצעדי הנדרשי לש כ לאחר שתקבל ממנו תכנית התייעלות לצמצו
מצבת כוח האד והעתקת מקו פעילותו .הרשות הדגישה כי היא "אינה יכולה לקחת על אחריותה
עיכוב נוס %בצמצו הוצאות הגבייה של הבנק".
בתשובת אג %החשכ"ל ממאי  2007לרשות צוי בעניי הצור בצמצו מידי של הוצאות הגבייה ,כי
"העיכוב בשנה האחרונה ]בעניי זה[ נבע ברובו מעמדת רשות החברות לעניי פירוק הבנק וזאת
למרות שעלויות הוצאות הגבייה של הבנק היו ידועות זה מכבר .יתירה מזו ,במידה והרשות
מעוניינת בפיטורי העובדי ויש בידיה את התקציב הדרוש לביצוע מהל זה אנו לא נתנגד לכ ,
ואול שימוש בכספי הבנק טר החלת פתרו סופי וכולל אינו מקובל עלינו".
ביוני  2007הגיש הבנק לרשות את תכנית ההתייעלות.
באותו החודש כתבה הרשות לאג %החשכ"ל כי פעלה לקידו מהל של "צמצומי והתייעלות
בבנק על מנת לחסו את הוצאות התפעול הגבוהות של הבנק המוצאות ללא צור " .כ ציינה
הרשות כי את הסכ הפרישה ואת פיצויי הפיטורי של עובדי הבנק יש לממ באמצעות המקורות
הכספיי של הבנק ,כמו בתהליכי הפרטה רבי אחרי .
˜ ·‰ ÔÈ· „ÁÂÈÓ ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰ Ì˙Á 2007 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
2007 ¯·Óˆ„· .˜ ·‰ È„·ÂÚ ÏÎ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È‡ ˙· ˜ÒÂÚ‰ ,‰˘„Á‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Ï
Ï˘ Â¯Â˘È‡Â Â˘Â·È‚ ˙Â·˜Ú· .Â· ÌÈÙÈÚÒ ‰ÓÎ Ï˘ ÔÂÎ„Ú ˙ÏÏÂÎ‰ ,ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙ ‰Ó˙Á
.(˜ ·‰ È„·ÂÚÓ ˙ÈˆÁÓÎ) ÌÈ„·ÂÚ 13 ,2008 ÍÏ‰Ó· ˜¯ ,˜ ·‰Ó Â˘¯Ù ÌÎÒ‰‰
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי "גיבוש ההסכ ע העובדי הינו תהלי ארו
ומורכב הקשור בטבורו באופ סיו פעילות הבנק ויישו החלטת ההפרטה .לא נית להתקד
בהסכ  ...ללא שישנה התקדמות בתהלי ההפרטה .מכיוו שתהלי ההפרטה לא התקד לא נית
היה לקד את חתימת ההסכ  ...ע התקדמות התהלי וההבנה כי התהלי מתאר מעבר לצפוי,
פעלה הרשות לבדה לחתימת ההסכ ולקידו צמצו מצבת העובדי בבנק ללא קשר למועד בו
יוחלט על פירוק הבנק .עמדה זו של הרשות נתקלה בהתנגדות קשה של אג %החשכ"ל ,כמפורט
במסמכי השוני  .ואול  ,על א] %זאת[ פעלה הרשות בנחרצות לצמצו מצבת העובדי של הבנק.
כתוצאה מכ  ,החלה הרשות במחצית השנייה של שנת  2007להשלי את כל הדרוש לש חתימת
הסכ הקיבוצי ]וכל הקשור בו[ שנחתמו בסו %שנת  ."2007עוד ציינה הרשות כי בהמש לפעילותה
בנושא צומצמה במהל שנת  2008מצבת כוח האד בבנק בכ& ,50%וכפועל יוצא מכ הייתה
הפחתה בהוצאות הגבייה השוטפות.
אג %החשכ"ל ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "נושא הסדרת זכויות עובדי הבנק היה
באחריות רשות החברות כאשר החשב הכללי הודיע כי יסייע בכל דר אפשרית ;...בעידכוני
שהעבירה רשות החברות במסגרת הצוות המשות ,%עדכנה הרשות כי עלות ההסדר ע העובדי
נאמדת בכ& 25מיליו ש"ח ...למרות ידיעתה כי הסכו גדל משמעותית לכ& 43מיליו ש"ח לא
דיווחה על כ הרשות לחברי הצוות".
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ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó ˜ ·‰ È„·ÂÚ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚ ÍÈÏ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÁÎÂ ,2007 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ .ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Â˘¯Ù Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ
˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰ Ì Ó‡ ,˜ ·‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙˙ÁÙ‰ Ì˘ÏÂ ˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÍÈÏ‰· ·ÂÎÈÚ‰
,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ˙Â„‚ ˙‰· Ï˜˙ ‰Ê ÍÏ‰Ó ÌÏÂ‡ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓ ÌÂˆÓˆ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ Ì„˜Ï
·Ì¯‚˘ ¯·„ ,Â˘ÂÓÈÓÏ „ÚÂÓ‰Â ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ÔÈÈ Ú· ,¯˙È‰ ÔÈ
.‡˘Â · ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÓÏ˘‰· ¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÛÒÂ ·ÂÎÈÚÏ
˜ ·‰ È„·ÂÚ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Í˘Ó‰Ó ÌÈÓ¯‚ ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ˜Ê ‰ ÌÂˆÓˆÂ ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï - ˙Â˘¯‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ,˜ ·‰ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰È‰ ,Â˙ÂÏÈÚÙ
ÔÂÎÒÈÁ Ì‚ ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ¯˘Ù‡˙Ó ‰È‰ ÍÎÂ ,¯˙ÂÈ ¯ˆ˜ ÔÓÊ· ÂÓÈÏ˘‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰
·.˜ ·‰ Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ

נכסי המקרקעי של הבנק
בהחלטת ועדת השרי מספטמבר  2005הוסמכה הרשות לטפל ג במכירה או בהעברה של זכויות
הבנק במקרקעי .
המקרקעי והבניי שבו ממוק הבנק )להל ג  :הנכס( ה בבעלות הבנק וה נמצאי במקו
מרכזי בתל אביב .חלק מהבניי משמש למשרדי הבנק ,ואת רובו משכיר הבנק לגורמי פרטיי  .כדי
להגדיל את התשואה מנכס זה פעל הבנק בעבר לקבלת אישור להקמת מבנה מגורי רב&קומתי
בשטח שבו נמצא מבנה הבנק .במאז הבנק לשנת  2007רשו שוויו של הנכס &  132,000ש"ח.
לפי הערכה כלכלית שקיבל הבנק במרס  ,252005שווי הקרקע הוא כ& 10.8מיליו ש"ח ,ולאחר
שתיועד למגורי יהיה שווייה כ& 14.7מיליו ש"ח )לפני מס(.
 .1במאי  2007בחנו נציגי הרשות ונציגי הבנק את האפשרות "לקד מהל של התייעלות בבנק
]בי היתר[ בנוגע להעתקת מקו הפעילות של הבנק מהמבנה הנוכחי" ,כדי להפחית את עלויות
התפעול שלו .בדיו סוכ  ,כי הבנק יכי ויגיש בתו שבועיי תכנית התייעלות ויפורטו בה ,בי
היתר ,מתווה להעברת פעילותו של הבנק למקו חלופי ומסירת הבניי למדינה כתשלו חלק
מחובו .ביוני  2007הגיש הבנק לרשות את התכנית האמורה.
··Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ Â Á· ‡Ï ,˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î ˙È Î˙‰ ˙‡ Ï"Î˘Á‰
.ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰· ÍÂÒÁÏ È„Î
 .2הביקורת העלתה עוד כי לאחר שהתקבלה החלטת ועדת השרי מספטמבר  ,2005הפסיק
הבנק את פעולותיו לקבלת אישור לשינוי התב"ע )תכנית בני ערי ( של הקרקע למבנה מגורי רב&
קומות ,והטיפול בנושא הועבר לרשות החברות .ביולי  2007הודיעה מנכ"לית הבנק למשרד מבקר
המדינה ,כי נציג הרשות בדירקטוריו הבנק מסר לבנק ,בהזדמנויות שונות ,שהרשות העבירה את
הטיפול בזכויות הבנק במבנה ובקרקע למינהל הדיור הממשלתי.
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי בפברואר  2006התקיימה פגישה "במינהל הדיור
הממשלתי בו נדונה האפשרות כי נכס הבנק יועבר לידי המדינה ...לאחר קיו הפגישה ,ומשגובשה
דר הפרטת הבנק באמצעות מפרק ,הוחלט כי המפרק יטפל בכל הקשור בנכסי הבנק ולכ אי
__________________

25

בדוח שהזמי הבנק ,המציג הערכה כלכלית של חלופות שונות לשימוש בנכס.
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לפעול לקידו העברת הנכס לידי מינהל הדיור הממשלתי בטר מינוי מפרק"; עוד צוי בתשובה,
כי השיהוי במינוי מפרק לבנק גר א %הוא לעיכוב הטיפול בנושא .ג אג %החשכ"ל ציי בתשובתו
למשרד מבקר המדינה כי נוכח ההחלטה על מינוי מפרק לבנק "אשר יבצע את כל פעולות הפירוק
לרבות מכירת הבניי  ,לא היה צור בהתערבות המינהל".
ÈÂ ÈÓ-È‡Â ˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰ ,2008 ¯·ÓËÙÒ „Ú ˜¯ÙÓ
ÒÎ Î ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·Ï Â¯È·Ú‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÒÎ ‰ ˙Á·˘‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ Ï ÌÂ˜Ó
ÔÂÁ·Ï ÏÎÂ˙ ‡È‰˘ È„Î ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·Ï ˙È„ÈÓ‰ Â˙¯·Ú‰Ï ÏÂÚÙÏ ,ÔÈÙÂÏÁÏÂ ;Á·˘ÂÓ
.˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ ‰Ï ‡È·˙˘ ‰ÙÂÏÁ· ¯ÂÁ·ÏÂ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó
˜ÈÒÙ‰Ï ,"˜ ·‰ ·ˆÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ" ,˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ËÈÏÁ‰ 2006 ÏÈ¯Ù‡· (‡) .3
‡Ï ‰ÓÂ˜‰ .˜ ·‰ ‰ ·Ó· ‰ÓÂ˜ ‰¯Î˘˘ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ 2007 ¯‡Â ÈÓ ÏÁ‰
ÂÓÎ˙Ò‰˘ ,˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓÂÏ˘˙ ˜ ·‰ „ÈÒÙ‰ 2007 ˙ ˘· ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï Ì‚ ‰¯Î˘Â‰
·ÍÒ· ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÏ˘˙· ·ÈÂÁ ‡Â‰ ‰ ÂÙ˘ ÁË˘‰ ÔÈ‚·Â ,2006 ˙ ˘· Á"˘ 370,000-
„·Ï· 2007 ˙ ˘· ¯ÓÂÏÎ .Á"˘ 30,000 ÍÒ· ˙ÙËÂ˘ ‰˜ÊÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰·Â Á"˘ 280,000
‰ ·Ó· ÈÂ Ù‰ ÁË˘‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÂÁÙÏ Á"˘ 680,000-Î ‰¯Î˘‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈ‚· ˜ ·‰ „ÈÒÙ‰
.¯"Ó 2,621-Î ÍÂ˙Ó ¯"Ó 1,300 ,ÏÏÂÎ‰ ÈÂ ·‰ ÁË˘‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ ‡Â‰ 2007 ¯‡Â ÈÓ
ÏÚ ‰È‰ ,˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„È„Î ,˙Â·Âˆ˜ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ,ÒÎ ‰ ˙¯Î˘‰ Í˘Ó‰ ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
.¯ÂÓ‡‰ „ÒÙ‰‰Ó Ú ÓÈ‰Ï
)ב( בדצמבר  2006דיווח הבנק לסג החשכ"ל על החלטת הדירקטוריו שלא לחדש את
ההתקשרות ע השוכר .הועלה כי אג %החשכ"ל לא הודיע לבנק בכתב ,בהמש לדיווח האמור ,כי
עקב התמשכות הטיפול בהפסקת פעילות הבנק הוא יכול לחדש את ההתקשרות ע השוכר או ע
שוכרי אחרי לשנה או לחלק ממנה.
אג %החשכ"ל ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נושא השכרת המבנה הוא באחריות בלעדית
של הבנק ,וכי "בשיחות שנערכו ע הבנק הובהר כי נית לחדש את החוזה ובלבד שנית יהיה
לפנות את הבנק בפרק זמ סביר ע קבלת החלטת הפירוק או החלטה אחרת אשר מחייבת פינוי
כאמור .ההחלטה שלא להמשי את החוזה ע השוכר הייתה החלטה של הבנק בלבד".
‰˙ÈÈ‰ ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÓÏ˘‰· ·ÂÎÈÚÏ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˜ ·Ï ÛÒÂ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰Ï Ì¯‚˘ ¯·„ ,˜ ·‰ ‰ ·Ó· ÌÈÁË˘ ¯ÈÎ˘‰Ï ˜ ·‰ ˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰
‰Î¯Ú‰ ˜ ·Ï ¯ÂÒÓÏ ‰È‰ ˙Â˘¯‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ È„ÓÏÂ
¯˙‡ ÈÂ‡¯Î ˙ÂˆÓÏ ÏÎÂÈ ˜ ·‰˘ È„Î ,ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈÒÂ ˜ ·Ï ˜¯ÙÓ ÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ È·‚Ï ˙ÈÏ‡È
.2008-Â 2007 ÌÈ ˘· Â‰ ·Ó· ÌÈÁË˘ ˙¯Î˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
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נושאי אחרי
ביטול רישיו הבנק
באוקטובר  ,2004בעת ביצוע הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה ,כתב המפקח על הבנקי
בבנק ישראל לבנק החקלאות כי לאחר שבח את שאלת נחיצות רישיו הבנק לנהל עסקי בנקאות,
בכוונתו להשתמש בסמכותו ולבטל את רישיו הבנק ,משו שהבנק חדל לנהל עסקי בנקאיי .
במרס  2005הודיע בנק ישראל לבנק על החלטתו לבטל את רישיונו באפריל .2005
 .1א %שהבנק חדל כאמור לנהל עסקי בנקאיי  ,הוא עתר לבג"* 26כנגד ההחלטה של בנק
ישראל לבטל את רישיונו ,וביולי  2005דחה בית המשפט את העתירה וקבע כי ביטול רישיו הבנק
נעשה כדי  .בפסק הדי כתב השופט א' גרוניס ,בי היתר ,את הדברי האלה:
" ˜ ·‰ Ï˘ Â ÂÈ˘È¯ ˙‡ ÏË·Ï ‰È‰ ÍÓÒÂÓ [Ï‡¯˘È ˜ · „È‚ Ó"Ó] ÈÎ ,ÔÎ Ì‡ ,Â Ï ‡ˆÓ
ÏÈ·Â‰˘ ÍÈÏ‰· ··¯ ‡ˆÓ ‡Ï Û‡ .˙Â¯È·Ò ¯ÒÂÁ· ‰ÚÂ‚ ‰ ‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó˘ ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ ÈÎÂ
ÏˆÈ ‡Ï ‡Â‰ ‡Ï‡ ÂÈ˙Â ÚË ˙ÂÏÚ‰Ï ˙Â ˘È Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ Â ˙È ˜ ·Ï ÔÎ˘ ,‰ËÏÁ‰Ï
‡˙ÏÚ· ‰ È‰ ‰ È„Ó‰ :˙Â¯Â¯·Â ˙ÂËÂ˘Ù ˙Â„·ÂÚÓ ËÏÓÈ‰Ï ÔÈ‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· .Ô˙Â
Í¯Âˆ „ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎÂ ÂÎ¯„ ÛÂÒÏ ÚÈ‚‰ ˜ ·‰ ÈÎ ‰ ˜ÒÓÏ ‰ÚÈ‚‰ ‰ È„Ó‰ .˜ ·‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰
·˜ÍÎ˘Ó .ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È‡¯˘‡ ˜È ÚÓ Â È‡Â ˙Â Â„˜ÈÙ Ï·˜Ó Â È‡ ˜ ·‰ .ÂÓÂÈ
‰¯È˙Ú‰ ,ÍÎÈÙÏ .‰ Î ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙·ÈÈÁ ÔÂÈ˘È¯‰ ÏÂËÈ· ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ È¯· ,‡Â‰
„) "Á"˘ 20,000 ÍÒ· ÔÈ„ Í¯ÂÚ ˙Á¯Ë ¯Î˘· ‡˘ÈÈ ˜ ·‰ .˙ÈÁההדגשה אינה במקור(.
השופט א' רובינשטיי כתב בפסק הדי  ,בי היתר ,את הדברי האלה:
"Â‰˙˘‰ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Â Ï‡¯˘È ˜ ·˘ ÍÎ· ¯Â˘˜ (˜ ·‰) ˙Â‡Ï˜Á‰ ˜ · ˙ÈÈ Â¯ËÓ ˜ÏÁ
‰˙ÚÂ ,˙ÂÁÙÏ ÌÈ ˘ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· 'ÂÓ„¯ ' ˜ ·‰ Ï˘ ÂÁÂÎ È‡· ÔÂ˘ÏÎÂ ,‰·¯ ˙Ú
‡ˆ˘‚Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Á"Â„ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÈÂÙˆ Á"Â„ Ï˘· ,ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‡ ÏË·Ï Â
·¯˜·Ó‰ Ï˘ '·55 ÁÂ„Ó ‰ÏÂÚÎ ,2004 È ÂÈ· „ÂÚ ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú Í‡ ,8.5.05 ÌÂÈ
)‰Ê Á"Â„ ˙ËÂÈË Ì‚ ‰¯·ÚÂ‰ ,ÂÈ˙ÂÁ"Â„· ¯˜·Ó‰ ‚‰Â ˘ Í¯„Î ÈÎ ˙ ˙Â ˙Ú„‰ ;(836 'ÓÚ
·¯Ú „ÂÚ - ‰¯È˙Ú‰ ¯„‚· ˜ ·‰ ˙ ÚËÏÂ ÌÂÒ¯Ù‰ È ÙÏ ¯ÎÈ ÔÓÊ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ
- Ô˙È ÔÎ ÏÚ .ÔÂÈ˘È¯‰ ÏÂËÈ· ÔÈÈ Ú· 3.10.04 ÌÂÈÓ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ ˙·È˙Î
„Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ˙˘Á‰· „È˜Ù˙ Á"Â„‰ Ï˘ ‰„È˙Ú‰ Â˙˘‚‰Ï ‰È‰ ÈÎ ,ÔÎ‡ ,ÁÈ ‰Ï - È ÓÂ
- ÂÊ ‰„·ÂÚ· ÔÈ‡ ÈÏÂ‡ .ÈÙÂ„ ÍÎ· ÔÈ‡ ,ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ· .ÔÂÈ˘È¯Ï ¯˘‡· Ï‡¯˘È ˜ · ˙ÂÏÈÚÙ
·˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÔÁ·˘· ¯·„Ï È„Î - ¯˜·Ó‰ ˙˜È„· Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ‰˙ÚÙ˘‰
'È˙ÎÏÓÓ Ë˜˘' ÌˆÚ· ¯¯˘ 1993-1992 Ê‡Ó È¯‰Â ,˙ÂÁÂ Ó ÈÓ ÏÚ ÔËÈ‡Ï ÂÏÚÙ˘ ˙Â Â˘‰
· ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ,˙ÈËÈ‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Û‡Â ,2002 „Ú ˜ ·‰ ‡˘Â
ÔÈ· ˜ ·‰ ÏÏÎ ‡Ï ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ 2004 È ÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ˘ Á"Â„· ;2004
‰ ÂÓ ‡Ï ˜ ·Ï ,„ÂÚÂ .Ô˙˜Ù ‰ Â‡ Ô˙¯ÈÎÓ ˙‡ ‰ ÈÎÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ˙Â¯·Á
ÁÈ ‡ Ì‡ ÌÈ¯˘Î· „˘ÂÁ ‰È‰‡ ‡Ï˘ ‰ÂÂ˜Ó È ‡Â ,ËÒÂ‚Â‡ „Ú ,˘„ÂÁ 14 Í˘Ó· ˘‡¯ ·˘ÂÈ
˘‚ÔÈÈˆÏ È„Î ‰Ï‡· ˘È .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙˜È„· Ï˘ '‰‡¯˘‰' ‰˙ÈÈ‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÈÂ ÈÓÏ Ì
‡˙ Ï˘ ‰˙ÎÈ¯Ú ÌˆÚ· Û‡ ‡Ï‡ Â· ·Â˙Î˘ ‰Ó· ˜¯ ‡Ï ,¯˜·Ó‰ Á"Â„ Ï˘ Â˙Â·È˘Á
) "˙¯Â˜È·‰ההדגשה אינה במקור(.
הבנק ציי בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה ,כי עתירתו האמורה הוגשה כיוו שהיו
לו עילות מבוססות נגד הכוונה לשלול את רישיונו ,א היא נדחתה לדעתו רק משו שהחשכ"ל
הודיע לבג"* כי המדינה כבעלת המניות בבנק אינה מתנגדת לשלילת הרישיו  .עוד ציי הבנק כי
הגיש לחשכ"ל ,קוד החלטתו ,חוות דעת כלכלית ולפיה שלילת רישיו הבנק תסב נזק משמעותי
לבנק ולכל הלי הפרטתו" ,וג על רקע זה ולצור מניעת הנזק לבנק הוגשה העתירה".
__________________

26
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באוגוסט  ,2005בעקבות החלטת בג"* ,מחק בנק ישראל את הבנק מרשימת חברי המסלקה של
הבנקי בישראל .עד סו %ספטמבר  2005העביר הבנק את יתרת כספיו & כ& 42מיליו ש"ח & מחשבונו
בבנק ישראל לחשבונות בבנקי אחרי  .ביולי  2006הפסיק בנק ישראל את פיקוחו על הבנק.
 .2על פי פקודת הבנקאות) 1941 ,להל & פקודת הבנקאות(" ,אסור לכל אד או לחבר אנשי ,
בי שה מאוגדי ובי שאינ מאוגדי  ,פרט לבנק ...להשתמש או להוסי %ולהשתמש בלא הסכמת
נגיד בנק ישראל] ,במילה[ 'בנק' או בכל מלה הגזורה הימנה בש שבו ה מנהלי עסקי  ...כל אד
או חבר אנשי  ...שיעברו את הוראות סעי %זה יהיו צפויי לקנס ...לכל יו שבו ה ממשיכי
בעברה ...הנגיד רשאי להורות לכל אד  ,לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שנת לאותו אד הזדמנות
להשמיע את טענותיו ,כי תו מועד שיקבע הנגיד ,ימחק מתו הש שבו הוא מנהל עסקי את
המלה 'בנק' או כל מלה הגזורה הימנה ...לא מילא תאגיד הוראה ]כאמור[ שניתנה לו ...ולא בחר לו
ש אחר תו התקופה שקבע הנגיד ,יבחר לו הנגיד ש ויודיע על כ לרש אות תאגידי ודי
הודעת הנגיד כדי הודעת התאגיד על שינוי שמו" .בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א& ,1981נקבע
כי "תאגיד בנקאי שרישיונו בוטל דינו] ,בי היתר ,לעניי פקודת הבנקאות[ ,כדי תאגיד בנקאי
במש שלוש שני מיו הביטול".
ביוני  ,2008בעת בדיקת המעקב של משרד מבקר המדינה בנושא ,כתבה יחידת הפיקוח על הבנקי
בבנק ישראל )להל & יחידת הפיקוח על הבנקי ( לבנק החקלאות בי היתר ,כי "השימוש במילה
'בנק' בש התאגיד 'בנק החקלאות בישראל בע"מ' ...אסור" .עוד ציינה היחידה במכתבה כי "לאור
העובדה ,כי ]רישיונו של הבנק[ בוטל החל מיו  ,1.4.05לאחר ] 1.4.08הבנק אינו רשאי להמשי [
להשתמש במילה 'בנק' ללא קבלת הסכמה מאת הנגיד" .לפיכ נדרש הבנק לשנות את שמו אצל
רש החברות ולהודיע על כ ליחידת הפיקוח על הבנקי בתו  30יו .
Û‡ ÈÎ ,‰ÏÚ ÔÎ .ÂÏÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ˜ ·‰ ÚˆÈ· Ì¯Ë 2008 ¯·Ó·Â · ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘¯Á‡Ï ÂÓ˘· "˜ ·" ‰ÏÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó‰Ï „È‚ ‰ ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ·˙Î· ˘˜È· ‡Ï ˜ ·‰
‡Ï ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ .ÔÈ„·˘ ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰ ,1.4.08
˜.‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÙÒÂ ÌÈ„Úˆ ‰Ë
יחידת הפיקוח על הבנקי כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ,2008כי נקטה "בצעדי על מנת
למנוע מצב של שימוש במילה 'בנק' ללא סמכות ,וא] %התריעה[ על כ בפני ]הבנק[ ,ראשית בשיחות
טלפו  ,לאחר מכ במכתב ,ומשלא התקבלה תגובה למכתב בבקשת הבהרות ה בשיחות טלפו וה
בפגישה .ע זאת ,לאור הנסיבות של פירוק ]הבנק[ ,שיחייבו את ]הבנק[ להוסי] %לשמו[ את הציו
'בפירוק מרצו ' ,ולאור כוונתו של בנק ישראל להסכי לשימוש במלה 'בנק' בתנאי אלה ,הפעיל בנק
ישראל שיקול דעת ,ולא הזדרז להגיש תלונה ...בדבר שימוש במלה 'בנק' בניגוד לחוק .לעניי זה,
עמדו לנגד עיננו העובדה שמדובר ]בבנק[ בהליכי פירוק וכ היעדר חשש להטעיית הציבור בהמש
השימוש במילה 'בנק' & חשש שבבסיס ההגבלה האמורה ]בפקודת[ הבנקאות".
,˜ ·Ï Â·˙ÎÓ ˙‡ˆÂ‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ,ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ì˘¯ Ïˆ‡ ˜ ·‰ Ì˘ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˘¯„Â "˜ ·‰" ‰ÏÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ Â·˘ ,2008 È ÂÈ
Â˜Â¯ÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ 2008 Ò¯Ó· ‰¯˘È‡ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÚÂ„È ‰È‰ ¯·Î ,˙Â¯·Á‰
˘‰È‰ ˜ ·‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯ÂÓ‡‰ Â˙·Â˘˙ ‰¯Â¯· ‡Ï ÔÎÏÂ ,˜ ·‰ Ï
˙„ÈÁÈ ÏÚ ;‡˘Â · ÂÈ˙Â˘˜· ÏÎ ˙‡ ,·˙Î· ,ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ È ÙÏ ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰Ï
‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ ˙‡ ·˙Î· ˜ ·‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‡È‰ Ì‚ ‰È‰ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
,ÂÓÚ ÌÈÈ˜˘ ‰˘È‚ÙÂ ÔÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ˙Â·˜Ú· Â˘·‚˙‰˘ ÂÏ‡ ˙‡ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‰È˙ÂÈÁ ‰Â
·."˜ ·" ‰ÏÈÓ· 1.4.08 ¯Á‡Ï ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÈ Ú
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דירקטוריו הבנק
בדוח הקוד צוינו ליקויי בסדרי הפעולה של דירקטוריו הבנק ובקבלת ההחלטות שלו .בי היתר,
הועלה כי בתקופות מסוימות לא עמד הבנק בהוראות ניהול בנקאי תקי שהוציא בנק ישראל בעניי
המספר המזערי של חברי הדירקטוריו ובהוראות חוק החברות הממשלתיות בעניי המספר המזערי
)שניי ( של דירקטורי חיצוניי  .עוד הועלה ,כי אירע שהנהלת הבנק קיבלה החלטות חשובות ללא
אישור הדירקטוריו  ,והוא קיבל דיווח על כ רק בדיעבד.
בדוח הקוד ג צוי  ,כי יחידת הפיקוח על הבנקי התריעה לפני הרשות והבנק פעמי מספר על
אי&קיו ההוראה בדבר המספר המזערי של חברי הדירקטוריו  ,וציינה כי הדבר "מעמיד בספק את
תקפות של ההחלטות שהתקבלו בישיבות הדירקטוריו ".
‚ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ˙Â˘¯‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ Û‡ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· Ì
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ˙Â·È˘È‰ Ú˘˙ ÍÂ˙Ó ˘ÓÁ· ,ÔÈ˜˙ È‡˜ · ÏÂ‰È ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˜ ·‰
ÔÈÈ Ú· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ‡Ï· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ 2006 ˙ ˘· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˜ ·‰
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ‰ÓÎ ÂÊ ‰·ÈÒÓ ÈÎ ,‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ ¯ÙÒÓ‰
˘Ï˘ ÔÙ˜Â˙ ¯·„· ˜ÙÒ ÌÈÈ˜Â ,¯ÂÁÈ‡· Â¯¯˘Â‡ ÂÊ ‰ ˘· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È Ï
.‰Ï‡ ˙Â·È˘È· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,כי במהל השני  2005ו& 2006פעלה יחד ע אג%
החשכ"ל "למינוי מהיר של הדירקטורי הנדרשי לצור פעילות הבנק".
Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÒ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰·ÂÁ‰ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ,˜ ·‰
˙Â‡¯Â‰ÓÂ ÔÈ˜˙ È‡˜ · ÏÂ‰È ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰
.˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ

דוחות הרשות על החברות הממשלתיות
בסעי)56 %א( לחוק החברות הממשלתיות נקבע כי "הרשות תמסור דו"ח על פעולותיה לממשלה
באמצעות שר האוצר ול]וועדת הכספי של הכנסת[ לפי דרישת ולפחות אחת לשנה" .בדוח
האמור יש לכלול ,בי היתר ,מידע על פעילות הרשות בעניי ההפרטה של חברות ממשלתיות.
בסעי)56 %ב( לחוק החברות הממשלתיות נקבע כי "הרשות תמסור אחת לשנה לשר האוצר דו"ח על
החברות הממשלתיות ...שר האוצר יביא את הדי וחשבו לפני ]ועדת הכספי של הכנסת[".
 .1בדוח הקוד נאמר ,כי בדיו שהתקיי בפברואר  2003בי נציגי הרשות לנציגי בנק ישראל
ציי נציג הרשות כי הבנק ייכלל בתכנית ההפרטה של חברות ממשלתיות לשנת  2003שתגיש
הרשות לממשלה .עוד צוי ש  ,כי "בדוח על פעולות רשות החברות בשנת  ...2003שפורס במרס
 ,2004דובר בבנק רק בפרק 'חברות נוספות שהרשות בחנה בשנה הנסקרת את אפשרות הפרטת '.
בדוח על החברות הממשלתיות לשנת  ...2002שפורס ביוני  ,2004פורטו החברות שהרשות 'מכינה
במועד פרסו הדוח את מכירת או הנפקת המלאה או החלקית' ,ואול הבנק לא נכלל ברשימת
החברות האלה".
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ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ,2005-Â 2004 ÌÈ ˘· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„· Ì‚ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ,‰Ó‡˙‰· ,(Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï) 2006 ÈÏÂÈ·Â 2005 ¯·Ó·Â ·
˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈ Ú· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ¯ÂÓ‡Î Â˘·È‚˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÏÎ
˜ ·‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï 2005 ¯·ÓËÙÒÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ - Ô‰È˙Â·˜Ú· ÂË˜ ˘ ÌÈ„Úˆ‰Â
.¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰È˙Â·˜Ú· ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â
˙‡ ˘¯„ Î Û˜˘ÈÂ ˜ÈÂ„Ó ‰È‰È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„· Ú„ÈÓ‰˘ È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÈ Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ì‰· ÏÂÏÎÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰ ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Â˙ ‰ ÏÂÏÎÓ
ÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ˙‡Â ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,Ô‰È˙Â·˜Ú· ÂË˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ,Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰
.˙ÂËÏÁ‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ
 בעת,2005  כשנתיי לאחר שהתקבלה החלטת ועדת השרי מספטמבר,2007  רק ביולי.2
 ציינה הרשות בדוח על החברות הממשלתיות לשנת,הביקורת הנוכחית של משרד מבקר המדינה
 קיבלה ועדת השרי לענייני הפרטה החלטה להפריט את בנק2005  בספטמבר4  כי "ביו2006
 מכירת תיק, בי היתר,החקלאות בע"מ בדר של מכירת נכסי מהותיי של הבנק ובכלל זה
 רשות. ומכירת זכויות הבנק במקרקעי או העברת למדינה,האשראי של הבנק או העברתו לגבייה
.החברות הממשלתיות בתיאו ע החשכ"ל במשרד האוצר פועלי לקידו והשלמת הפרטת הבנק
 נבחנת האפשרות למינוי מפרק לבנק בשלב זה ומידת העבירות של הבטוחות בתיקי,בי היתר
."האשראי של הבנק לרוכש תיק האשראי העתידי
˙Â¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„· ,ÌÈÈ˙ ˘Î Í˘Ó· ‰ÁÂÂÈ„-È‡ ÈÎ ,˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·ÓËÙÒÓ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ‰Ë¯Ù‰Ï „ÓÂÚ‰ ÛÂ‚ ˜ ·‰ ˙ÂÈ‰ ÏÚ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰
ÏÚÂ ‰ÚÂˆÈ·· ¯ÂÓ‡Î Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÏÚ ,ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ,2005
˙Â‡ ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ,˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰È˙Â·ÂÁ ÌÚÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â
Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ˙Ò Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ó ¯·„‰ Ú Ó ‰ÎÂ¯‡
ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ÌÂÈÒ ÔÈÈ Ú· Ô˙Â˘ÚÏ ÔÈÈ„Ú ˘È˘ ÂÏ‡ ÏÚÂ
‰ÈÁÂÂÈ„˘ È„ÎÂ ,‰ ˘ÈÈ ‡Ï ‰Ê ¯·„˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ ÏÂ ÍÎÓ
˙˜ÒÂÚ ‡È‰˘ ‰Ï‡Â ÏÏÎ· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÈ˙ ˘‰
.ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÂÈ‰È Ë¯Ù· Ô˙Ë¯Ù‰·
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משרד האוצר

סיכו
ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Â¯ÈÎ‰ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó
˙ÂÈÂÏÚ ,‰˘˜‰ ÈÒ ÈÙ‰ Â·ˆÓ ÁÎÂ Ï Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Í¯Âˆ· ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ·
Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .˙ÓˆÓÂˆÓ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÂ ˙Â‰Â·‚‰ ‰ÈÈ·‚‰
˙˜ÒÙ‰ Ì˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÊ¯„ÊÈ ,‡˘Â ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ,Ï"Î˘Á‰
‰‡ÏÓ ËÚÓÎ ˙ÂÏÚ·· ÈÂˆÓ ˜ ·‰˘ ,‰ È„ÓÏ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÙÂÏÁ· Â¯Á·È ,˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ
ÔÈ‡˘ Û‡Â ‰Ï‡ ÏÎ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· .‰ÓÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈÂ ,‰Ï˘
ÏÂÏÎÓ ˙‡ Úˆ·Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ,„ÁÂÈÓ· ˙·Î¯ÂÓ ‰Ë¯Ù‰· ¯·Â„Ó
ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙Â¯È‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ‡˘Â · ˙ÂÏÂÚÙ‰
¯·Î ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÎ¯„· ˜ÂÒÚÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ÏÂ ˙Â˘¯Ï ‰Ó¯‚ ˜ ·‰
ÌÂ„È˜Ï ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ˙Â˘‡¯· ,Û˙Â˘Ó ˙ÂÂˆ ÂÓÈ˜‰ Ì‰ ÍÎ Ì˘ÏÂ ,2004 ˙ ˘ ÛÂÒ·
ÌÏÂÙÈË· ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È Â‰˙˘‰ Ì‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡ .‡˘Â · ÏÂÙÈË‰
ÌÏÂ‡ ,·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ˙ÂÎÊ· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÓ„Â˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ;˜ ·‰ ÔÈÈ Ú·
.˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ,2008 ¯·Ó·Â ·
ÈÎ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙Â˘¯ÏÂ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÍÏ‰Ó·
˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ó ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈÓ¯‚ Â ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ„ÒÙ‰‰ ÁÎÂ Ï
ÛÂÏÁ Ï˘· ÂÓˆÓËˆÈ ˜ ·‰ Ï˘ È‡¯˘‡‰ ˜È˙·˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ó ˙ÂÒ Î‰‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰Â
.Ì„˜‰· Ô˙Â‡ ÂÓÈÏ˘ÈÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ „Â‡Ó ÂÊ¯ÊÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÓÊ‰
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ,‰ÏÂÚ ÂÊ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓÓ
.ÂÊ ‰ˆÏÓ‰Ó
‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ú· ˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
˙Â·È˘ÈÂ ˙Â˘È‚Ù ˙ÚÈ·˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÏÈ·Â‰˘ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ¯˜ÈÚ·
Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â È˘ ˙Â˘¯‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ÍÎÓ ,‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈ„ÚÂÓ·
Ì‰È È· ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁÓÂ ,˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ¯·„· ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰
Ï˘ ,ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ‰ÏÂÚÎ ,Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÓÎ·
- È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Â˙Â‡· ˙ÂÈÊÎ¯ÓÂ ˙Â·Â˘Á ˙Â„ÈÁÈ Ô‰˘ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯
.¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
,˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ‡Ï· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÏÏÂÎ‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰˙Â‡ ‰¯ËÙ ‡Ï ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ ‡Â‰ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙ÓÎÒ‰
,‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ;˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú·
,ÍÎ Â È‡ ¯·„‰ Ì‡Â ,‰ Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ÏÂ ˘¯„ Î ˙ÂÚˆ·˙Ó ‡˘Â · ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·
‰˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ÂÚˆ·ÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙Ï·Â‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ÏÂËÈÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï
˙Â˘¯‰ ÏÂÓ Â˙„Â·Ú· ÌÈÈ˘˜· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˜˙ ˘Ó ,„‚ Ó .ÍÎÏ ˘Â¯„‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ·Â
˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ Ì‚ ‰È‰ ,˜ ·‰ ˙Ë¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÂ„È˜ ÏÚ Â˙ ÚËÏ ÚÈÙ˘‰˘ ¯·„ ,˜ ·‰Â
‡È·‰ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰· ·ÂÎÈÚ‰ .ÍÈÏ‰˙‰ ˙Ï·Â‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÂ˜Ó
.‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ È„ÎÏ
ÏÎ ˙ÓÏ˘‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏÂ 2008 Ò¯ÓÓ ‰Ë¯Ù‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰
˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,˜ÈÙ‰Ï È„Î ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ÌÂÈÒ ÔÈÈ Ú· Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ÏÂ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ
ÌÂÈÒ Â‡ Ô˙Ë¯Ù‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ,‡Â‰
.˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ
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ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ„„‰‰ Ì‰È˙ÂÓ˘‡‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙Â„‚Â Ó‰ Ì‰È˙Â„ÓÚ
˙Â·Â˘Á ˙Â„ÈÁÈ È˙˘˘ ˙Â„ÓÏÓ ˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈÒÏ ÌÈÎÈÏ‰· ·¯‰ ·ÂÎÈÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· „Â·ÚÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Â˙Â‡Ï ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÎÈÈ˘‰ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÊÎ¯ÓÂ
È„Î ,˜ ·‰ ÔÈÈ Ú· Ô‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙Â¯È‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ˘ÓÓÏ È„Î ‡ÏÓ
Û‚‡ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ÛÒÂ ÈÙÒÎ ˜Ê ÚÂ ÓÏ
,Ï˜˘Ó È„·ÎÂ ÌÈÈÊÎ¯Ó ,ÌÈ·¯ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ‡˘Â · Û˙Â˘Ó· ÌÈÏÙËÓ‰ ,Ï"Î˘Á‰
ÌÈ‡˘Â Ï˘ ÌÓÂ„È˜· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„Î Ì‰È È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎ¯„ ˙‡ Ì„˜‰· ¯Ù˘Ï
.‰Ï‡ ÌÈ·Â˘Á

