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   מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
, במשרד האוצר; קשרי גומלי  בי  בנק יהב לבנק הפועלי , בי  היתר, נבדקו

מ ובבנק יהב נבדקו קשרי "בחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע
ובפרט התקשרות המדינה ע  הבנק למת  שירותי ,  בי  המדינה לבנק יהבגומלי 

   .בנקאות לעובדי המדינה
 תקציר

 ומוחזק 1954נוסד בשנת )  בנק יהב או הבנק להל  (מ "בנק יהב לעובדי המדינה בע
והחברה )  בנק הפועלי  להל  (מ "בחלקי  שווי  בידי קבוצת בנק הפועלי  בע

שהיא , ) החברה למפעלי כלכלה להל  (מ "לעובדי המדינה בעלמפעלי כלכלה ותרבות 
הבנק הוא בנק ייעודי . בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה
תאגידי  שהוקמו לפי , וע  לקוחותיו נמני  עובדי המדינה ועובדי חברות ממשלתיות

 . עמותות וגופי  נוספי  שהממשלה משתתפת במימו  פעילות , די 
מפיקדונות שמפקיד , נות  בנק יהב לעובדי המדינה, על פי הסכ  ע  מדינת ישראל

הלוואות בריבית נמוכה למטרות , ) פיקדונות המדינה להל  (משרד האוצר בבנק 
בתמורה מקבל בנק יהב . וכ  שירותי בנקאות נוספי  בתנאי  מטיבי , שונות

ת מפיקדונות המדינה מהמדינה עמלה המתבטאת בשיעור שנתי מיתרת ההלוואו
והתקנות שהותקנו , 1992 ב"התשנ, על פי חוק חובת המכרזי ).  המרווח להל  (

התקשרות המדינה בהסכ  שעניינו מת  שירותי בנקאות לעובדי המדינה , מכוחו
  להל  (א  אישרו זאת ועדת מכרזי  והחשב הכללי במשרד האוצר , פטורה ממכרז

 להארי& את 2001ל בשנת " המכרזי  והחשככי החלטות ועדת, נמצא). ל"החשכ
לא בוססו על , ההתקשרות ע  בנק יהב לכמה שני  נוספות ולפטור אותה ממכרז

הערכה בדבר המרווח ובדבר תנאי השירותי  הבנקאיי  שצפוי שיושגו במכרז 
בהתחשב בתנאי השוק ולא תועדו נתוני  המבססי  את נימוקי הפטור של ועדת 

 . המכרזי 
ת המכרזי  היה נתו  במצב של ניגוד ענייני  בשל כהונתו כדירקטור באותה ר ועד"יו

 . עת בחברות בת של הבנק
בבחינת האפשרות , לסירוגי , 1996רשות החברות הממשלתיות עוסקת משנת 

 החליטה להשהות 2000בשנת . והחלופות למכירת החזקות המדינה העקיפות בבנק
 החברה למפעלי כלכלה היא חברה את טיפולה בנושא עד שתסיי  לבדוק א 

מאחר שבדיקות אלה החלו לפני . שכ  הדבר ישפיע על דרכי המכירה, ממשלתית
ומאחר שנית  להעלות מספר חלופות , כארבע שני  ואי  הערכה לגבי מועד סיומ 
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, אלא תגבש, מ  הראוי שהרשות לא תתנה את המש& טיפולה בבדיקה זו, למכירה

ולו , החלטה עקרונית א  נחו) שהמדינה תחזיק, עי  בדברבתיאו  ע  הגורמי  הנוג
 . בבנק, בעקיפי 

מאז הקמת בנק יהב הוקצו תמיד לבנק הפועלי  ולחברה למפעלי כלכלה אותו מספר 
 הופר השוויו  בי  הצדדי  כאשר מניה מסוג מסוי  1973בשנת . מניות מכל סוג

בעקבות הערות ובדיקות . זוהוקצתה לבנק הפועלי  ואילו לחברה לא הוקצתה מניה כ
 לפעול לקבלת 1997החלה החברה בשנת , מעקב של משרד מבקר המדינה בנושא

ובסו+ ,  אישר דירקטוריו  בנק יהב את הקצאת המניה לחברה2004בנובמבר . המניה
 .  הוקצתה לה המניה2005ינואר 
ני  כי בעבור קבלת שירותי מחשוב מבנק הפועלי  משל  לו בנק יהב בש, הועלה

עד לסיו  הביקורת בנושא . האחרונות סכו  ניכר שהוא עיקר הוצאות המחשוב שלו
לא הסדיר בנק יהב את קשריו בעניי  זה ע  בנק הפועלי  בהסכ  , 2003בספטמבר 

אי אפשר לקבל , מאחר שבנק יהב משתמש בשתי מערכות מחשב נפרדות. כתוב
 .ל ביצוע בקרהממערכת אחת את כל המידע על כל לקוח והדבר מקשה ע

המבקר הפנימי של בנק יהב הוא הממונה על אג+ הביקורת הפנימית של מער& בנק 
 לא בדק המבקר הפנימי של בנק יהב את 1995מאז מינויו בשנת . הפועלי  בישראל

העסקאות בי  בנק יהב לבנק הפועלי  א+ על פי שמתפקידה של הביקורת הפנימית 
תכניות העבודה של הביקורת הפנימית שאישרו והנושא לא נכלל ב, בבנק לעשות כ 
הוחלט בבנק באפריל , בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה. מוסדות הבנק

 .  להוסי+ לתכנית העבודה של הביקורת הפנימית בדיקה בנושא2003
על א+ דוחות , נוהלי הבנק בתחו  מת  ההלוואות לעובדי  אינ  מקוימי  במלוא 

 . ות של ועדת הביקורת שהתקבלו בעקבותיה המבקר הפנימי וההחלט
ר "בישיבות מוסדות הבנק שבה  הוחלט לעדכ  את הסדרי הפרישה של יו

לא הוצגו לחברי , ר ועדת ההנהלה של הדירקטוריו  לשעבר"הדירקטוריו  הנוכחי ויו
 את מלוא הנתוני  וההסברי  הדרושי    וה  ג  לא דרשו לקבל  מוסדות הבנק 

ר ועדת ההנהלה שפרש מתפקידו קיבל את הסדרי "יו. חלטותלצור& קבלת הה
ר הדירקטוריו  "ויתר יו, לאחר הביקורת בנושא, 2002בשנת . הפרישה המעודכני 

 . הנוכחי על העדכו  האמור
והמכה  כדירקטור , חבר הנהלת בנק הפועלי  הממונה על אג+ החשבות בבנק זה

שבה נדו  התשלו  לבנק , יהבהשתת+ בישיבת דירקטוריו  של בנק , בבנק יהב
 .למרות שראוי היה שיימנע מכ&, הפועלי  בגי  שירותי המחשוב

הדוח מצביע על הצור& לבדוק את סוגיית החשש לניגוד ענייני  בכהונה מקבילה של 
  . דירקטורי  בגופי  המנהלי  קופות גמל ובגופי  המנהלי  קרנות פנסיה

♦  
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 מבוא
 ומוחזק בחלקי  1954נוסד בשנת )  בנק יהב או הבנק להל  (מ "בנק יהב לעובדי המדינה בע

והחברה למפעלי כלכלה ותרבות )  בנק הפועלי  להל  (מ " בידי קבוצת בנק הפועלי  בע1שווי 
על פי תקנו  בנק יהב יכהנו בדירקטוריו  . 2) החברה למפעלי כלכלה להל  (מ "לעובדי המדינה בע

במרס .  בידי בנק הפועלי 6  ו3בידי החברה למפעלי כלכלה מה  יתמנו 6  דירקטורי  ש12הבנק 
 מטע  בנק 5  מטע  החברה למפעלי כלכלה ו6בה  ,  דירקטורי 11 כיהנו בבנק יהב 2003

 ).  מטע  החברה למפעלי כלכלה3  מטע  בנק הפועלי  ו3 (4 היו דירקטורי  חיצוניי 6; הפועלי 
ו מוגדרת ונקבעת ברישיונו באישור המפקח על בנק יהב הוא בנק ייעודי שאוכלוסיית לקוחותי

לרבות חברות ממשלתיות (ע  לקוחותיו נמני  עובדי המדינה ועובדי חברות ממשלתיות ; הבנקי 
עמותות וגופי  נוספי  שהממשלה משתתפת במימו  , תאגידי  שהוקמו לפי די , )שהופרטו
מעביר ליעד  תשלומי  המנוכי  הבנק נות  ללקוחותיו מגוו  שירותי  בנקאיי  וכ  . פעילות 

 4  קופות גמל ו14,  קרנות השתלמות9הבנק משמש ג  מנהל הכספי  של . משכר עובדי המדינה
 קיבל הבנק היתר מנגיד בנק ישראל לנהל קרנות נאמנות ולתת 2000בדצמבר . 5"ידע"קרנות 

 היו לבנק 2002צמבר בד. שירותי  בנקאיי  מסוימי  ג  לגופי  שעובדיה  נמני  ע  לקוחות הבנק
 . עובדי 521והוא העסיק ,  סניפי 15יהב 

בנק , )ל" החשכ להל  (המיוצגת בידי החשב הכללי במשרד האוצר , על פי הסכ  ע  מדינת ישראל
, ) פיקדונות המדינה להל  (מפיקדונות שמפקיד משרד האוצר בבנק , יהב נות  לעובדי המדינה

וכ  הלוואות לפרקי זמ  , רוב  לפרק זמ  של עד שנתיי , תהלוואות בריבית נמוכה למטרות שונו
עובדי המדינה יכולי  על פי ההסכ  להחזיק . בעיקר למטרות דיור ולרכישת רכב, ארוכי  יותר

מעמלות מופחתות ומזכות , בבנק יהב חשבונות עובר ושב וליהנות מניהול חשבו  ללא תשלו 
 . למשיכת יתר עד סכו  מסוי  בריבית נמוכה

 מיליו  300  הסתכ  בכ2002תקציב משרד האוצר לפיקדו  למת  הלוואות לעובדי המדינה לשנת 
יתרת הפיקדונות המצטברי  שהפקיד משרד האוצר בבנק יהב ושנותרו לפירעו  בשני  . ח"ש

 . ח" מיליארד ש2.3  בכ2002הבאות הסתכמה בסו( 
הוא מקבל , הב נות  לעובדי המדינהעבור כל שירותי הבנקאות שבנק י, על פי ההסכ  ע  המדינה

משרד ).  המרווח להל  (עמלה המתבטאת בשיעור שנתי מיתרת ההלוואות מפיקדונות המדינה 
ל קובע מפע  לפע  "האוצר מקבל את הריבית שבנק יהב גובה מהלווי  על פי השיעור שהחשכ

המסדיר מת  , המדינהל ההסכ  בי  הבנק לבי  " חודש באמצעות החשכ2001ביולי . בניכוי המרווח
ונקבעה בו אופציה להארכה לשנתיי  , 2006 2002שירותי  בנקאיי  לעובדי המדינה לשני  

 . מדי שנה בשנה יקט  המרווח בהדרגה, לפי ההסכ . נוספות
__________________ 

 .862' עמ, "של הבנק' מניה רגילה מסוג א"זה ראו להל  את הפרק בעניי   1
 על ידי הממשלה והסתדרות עובדי המדינה כדי לתת 1952החברה למפעלי כלכלה הוקמה בשנת  2

לחוק מבקר ) 5(9החברה היא גו! העומד לביקורת המדינה לפי סעי! . שירותי רווחה לעובדי המדינה
 ].לבנוסח משו [$1958ח"התשי, המדינה

 .דירקטוריו  החברה ממנה את מחצית) בהמלצת הסתדרות עובדי המדינה ומחצית) בהמלצת המדינה 3
לדירקטור חיצוני אסור שיהיו קשרי) עסקיי) ע) החברה שהוא מכה  בה או ע) בעלי השליטה בה  4

 דירקטור. $1999ט"התשנ,  לחוק החברות240והוא נדרש לעמוד בתנאי הכשירות הקבועי) בסעי! 
 . חיצוני בבנק נדרש לעמוד ג) בתנאי הכשירות הקבועי) בהוראות ניהול בנקאי תקי 

, הרשויות המקומיות,  שנחת) בי  המדינה1993$1996קרנות הידע הוקמו מתוק! הסכ) קיבוצי לשני)  5
מטרת . הסוכנות היהודית והמועצה להשכלה גבוהה לבי  ההסתדרויות המקצועיות של עובדיה)

  .ההשתלמות וההדרכה של העובדי),  את ההכשרההקרנות לקד)
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 312 היה 2003  ו2002ההו  העצמי של בנק יהב בסופי השני  , על פי נתוני  שפרס  בנק ישראל

להל  בטבלה נתוני  כספיי  ). 2003במחירי דצמבר (ח בהתאמה " ש מליו 346 ח ו"מליו  ש
כפי , 2003במחירי , ח" במיליוני ש2003  ו2002עיקריי  מדוח רווח והפסד של בנק יהב לשני  

  :שפרס  בנק ישראל
ÈÂ È˘‰ ¯ÂÚÈ˘ 2003 2002  

 הכנסות מפעולות מימו  116.7 136.1 16.6%
 פקי)הפרשה לחובות מסו )1.4( )5( 257%

 *עמלות תפעוליות 79.2 77.8 )1.7%(
 **הכנסות אחרות 61.2 67.6 10.4%
8.1% 276.5 255.7 ˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒ 
 הוצאות השכר 113.7 117 2.9%
 הוצאות אחרות 86 88.3 2.7%
2.8% 205.3 199.7 ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÍÒ     

20.6% 37.5 31.1 È˜ ‰ ÁÂÂ¯‰*** 
18.8% 12% 10.1% ÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ ÏÚ ‰‡Â˘˙‰È**** 

 .כוללות את המרווח *
 .מקרנות השתלמות ומחברות כרטיסי אשראי, בעיקר עמלות מקופות גמל **

 . לאחר ניכוי מס ובתוספת הרווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס ***
  .2000 בשנת $8.7% ו2001 בשנת 6.8%התשואה על ההו  העצמי הייתה  ****

משרד ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, חוק מבקר המדינהל) 7(9בנק יהב הוא גו( מבוקר לפי סעי( 
נושאי  בתחו  קשרי גומלי  בי  המדינה לבנק , לסירוגי , 2003  ו2001מבקר המדינה בדק בשני  

בדיקות עדכו  והשלמה נעשו בחברה למפעלי . בי  בנק יהב לבנק הפועלי  ונושאי  נוספי , יהב
ביטוח וחסכו  במשרד , תיות ובאג( שוק ההו ברשות החברות הממשל, ל"באג( החשכ, כלכלה

ביקורת קודמת על הבנק פורסמה בדוח נפרד . להל  יובאו עיקרי הממצאי . האוצר ובבנק ישראל
    . 19966בשנת 

__________________ 
6  ˜ ·· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„"·‰È "Ú· ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ" Ó)1996.( 
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 קשרי גומלי  בי  המדינה לבנק יהב 
 ההתקשרות למת  שירותי בנקאות לעובדי המדינה

כפופה לחוק , שירותי בנקאות לעובדי המדינהשעניינה מת  , ההתקשרות בי  המדינה לבנק יהב
חוק ).  התקנות להל   (1993 ב"התשנ, ולתקנות חובת המכרזי , 1992 ב"התשנ, חובת המכרזי 

שיית  לכל אד  , חובת המכרזי  מטיל על המדינה את החובה לרכוש שירותי  על פי מכרז פומבי
כי התקשרות שעניינה מת  ,  בי  היתר,כסייג לחובה זו נקבע בתקנות. הזדמנות שווה להשתת! בו

ובלבד שוועדת המכרזי  סיווגה , אשראי או קבלתו או קבלת שירותי  בנקאיי  תהא פטורה ממכרז
ככל  בתקנות כי 42לאחר ששקלה את האמור בתקנה , זאת. את ההתקשרות ככזו ואישרה אותה

. הפטורות ממכרזהתקשרויות  בדר& של מכרז ג לבצע יש להעדי! ,  ישמוצדק וסביר בנסיבות העני
  . ל או של מי שהוא הסמי& לצור& כ&"ההתקשרות בפטור ממכרז טעונה ג  אישור של החשכ

 1997ההסכ  ע  בנק יהב משנת 
לש  הקטנת המרווח שהמדינה משלמת לבנק יהב עבור השירותי  שהוא מספק לעובדי  .1

,   הבנק על התקשרות חדשה לנהל משא ומת  ע1997ל כבר בשנת "החל אג! החשכ, המדינה
 ).  המכרז להל  (במקביל לבדיקת הכדאיות של פרסו  מכרז למת  שירותי בנקאות לעובדי המדינה 

בי  ,  פגישה ובה נדו 7)מר שי טלמו (ל דאז " קיימו נציגי בנק ישראל והחשכ1997באוקטובר  .2
ל הבהיר "כי החשכ, עולהמתרשומת הפגישה שהכי  נציג בנק ישראל . עתידו של בנק יהב, היתר

להמש& מת  שירותי בנקאות , כי בקרוב ייחת  ע  בנק יהב הסכ  לארבע שני , לנציגי בנק ישראל
ואול  אי  למשרד האוצר התחייבות כלפי בנק יהב להמשי& את , לעובדי המדינה באופ  בלעדי

להמש& מת  אי  כל הצדקה "כי לדעתו , ל ציי "החשכ. ההתקשרות עמו לאחר אותו פרק זמ 
יתכ  , ואול . בנדו  לעומת קיו  מכרז פתוח, ]31.12.01[ל "הבלעדיות לבנק מעבר לתארי& הנ

ולהמש& , ידרשו להמש& מת  הבלעדיות לבנק זה, שמסיבות פוליטיות ולחצי ועדי עובדי המדינה
 ". ל"קיומו ג  מעבר לתקופה הנ

 לדחות את פרסו  המכרז למועד כי החליט, ל לבנק יהב" כתב החשכ1997בתחילת נובמבר  .3
 31.12.01כי הארכת ההתקשרות עד יו  , ל הבהיר לבנק"החשכ. 2001שיחול לקראת סו! שנת 

אלא ג  לתת לבנק פרק , 8נועדה לא רק לאפשר למדינה לשל  מרווח מופחת מזה ששילמה עד כה
ר "יו. ויזמ  סביר להתארג  ולהתייעל לקראת פרסו  המכרז כדי שיוכל להתמודד בו כרא

וכעבור כשבוע נחת  הסכ  להארכת , ל הבנק אישרו בחתימת  את האמור לעיל"הדירקטוריו  ומנכ
  . ההתקשרות

 2001ההסכ  ע  בנק יהב משנת 
 Ì È Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ „ Ú Â  ˙ Â Ï È Ú Ù Ï  Ï È · ˜ Ó ·  ˜  · ‰  Ì Ú  Ô ˙ Ó Â  ‡ ˘ Ó ‰ 

ומת על פי תרש(ל " ציי  החשכ1999ל באוגוסט "בפגישה שקיימו נציגי בנק ישראל ע  החשכ .1
א& האינטרס ] של מניות בנק יהב בעקיפי ) [25%(אנחנו בעלי  "כי , )שרש  נציג בנק ישראל

עד סו! השנה צריכה להתקבל החלטה על ... העיקרי שלנו הוא במת  השרותי  לעובדי המדינה

__________________ 
 .1999 1995כיה  בתפקיד בשני   7
 . יוקט  המרווח בהדרגה בשיעור מסוי 31.12.01ל והבנק סיכמו שעד "החשכ 8
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זאת החלטה .  מבנק יהב או בדר& של מכרז בי  הבנקי 2001המש& רכישת השירותי  לאחר שנת 

 ממניות הבנק והוא מאוד 25%] ו[שכ  מול האוצר עומד איגוד עובדי המדינה שבבעלותלא פשוטה 
אני מסכי  שא  .  לעובדי המדינה מבנק יהב במתכונת הנוכחית מעוני  בהמש& רכישת השירותי

 ".יוחלט ללכת למכרז זה עלול להשמיט את הקרקע מתחת לבנק
שיש , כי עמדתו הייתה, משרד מבקר המדינהל, מר שי טלמו , ל לשעבר" הודיע החשכ2002בינואר 

וכי הוא הביע עמדה , 2001לפעול לפרסו  מכרז למת  שירותי הבנקאות לעובדי מדינה לאחר שנת 
א& ג  הצביע על הקושי שעלול להיווצר עקב התנגדותה הצפויה , זו בדיוני  ע  נציגי בנק ישראל

 . ממניות הבנק25%או דווקא כבעלת בעיקר כנציגת העובדי  ול, של הסתדרות עובדי המדינה
כי לאחר לימוד , ר הבנק" ליו9)מר ניר גלעד(ל באותה עת " הודיע החשכ2000בפברואר  .2

, 1.1.02בתחולה ] 2000[שיפורס  בשנה הנוכחית , צוות לבחינת איפיו  המכרז"הנושא הוא מינה 
לשר האוצר דאז מר ,   היתרבי, העתק הודעה זו נשלח". מועד סיו  ההסכ  בי  המדינה ובנק יהב

  להל  (בראשות אחד מסגניו הבכירי  , ל ועדת מכרזי " מינה החשכ2000במרס . אברה  שוחט
במאי . והטיל עליה לבחור בנקי  שייתנו הלוואות ושירותי  נלווי  לעובדי המדינה, )ל"סג  החשכ

 .  החלה ועדת המכרזי  לקיי  דיוני  בנושא ולהכי  טיוטות למכרז2000
 התקיי  בלשכת שר האוצר דאז דיו  בנושא בנק יהב בהשתתפות נציגי הבנק 2000בנובמבר  .3

, ל"כי לבקשת הנהלת הבנק קיימו עמה נציגי אג! החשכ, מסיכו  הדיו  עולה. ל"ואג! החשכ
. בכפו! לקבלת פטור ממכרז, משא ומת  על המש& ההתקשרות, במקביל לדיוני ועדת המכרזי 

הוגשה לאישור דירקטוריו  , שגובשה במשא ומת , י  להמש& ההתקשרותההצעה בדבר התנא
והדירקטוריו  ביקש שיקוי  דיו  בנושא אצל שר האוצר כדי לשפר מבחינת הבנק את תנאי , הבנק

 .ההתקשרות שגובשו
 ,על פי פרוטוקול הדיו . בדיו  אצל שר האוצר הביעו נציגי הבנק את התנגדות  להצעה שגובשה

עמדה הערכות ... בבסיס ההתקשרות הקודמת ע  הבנק. 1"כי , בי  היתר, ל בתגובה"ציי  החשכ
בכל מקרה לא תהיה . 3. בנקי  רבי  ממתיני  למכרז. 2. 2001הבנק לקראת יציאה למכרז בסו! 

פגיעה באיכות ותנאי השירות הניתני  לעובדי המדינה מאחר וה  מוגדרי  ומפורטי  במדויק 
השתת! ג  הוא בדיו  וציי  , ר ועדת המכרזי "ששימש ג  יו, ל" החשכסג ". כתנאי ס! במכרז

. מ הבהרנו כי א  לא יתקבל הסיכו  בדירקטוריו  הבנק אנו יוצאי  למכרז"בסו! המו. 1: "כדלהל 
 ".במכרז יציע הבנק פחות ממה שהושג בסיכו ]ש[סביר . 2

 . ות  את מחיר השוק האמיתיאי  ספק כי מכרז נ.  1: "בסיו  הדיו  סיכ  שר האוצר כדלהל 
במידה ותנאי הס! במכרז כוללי  סל .  3.   לא נסכי  לשל  יותר ממה שצפוי שנשיג במכרז.  2

מבקש מהחשב הכללי והנהלת בנק יהב .  4.   שירותי  בסיסי אי  ספק כי ציבור העובדי  לא יפגע
בכפו! למת  פטור , יו לנסות להגיע לסיכו  שיצדיק אי יציאה למכרז בהתחשב בתנאי השוק כ

 ".ממכרז ומתו& רצו  להגיע להסכמה
Î˘Á‰ Û‚‡· Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙¯Â˜È··"‰˘Ú Û‚‡‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Ï , ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ È ÙÏ

ÂÈ¯Á‡Ï Â‡ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ïˆ‡ , Ê¯ÎÓ· Â‚˘ÂÈ˘ ÈÂÙˆ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È‡ ˙Â ÁÂÂ¯Ó‰ ¯·„· ‰Î¯Ú‰
˜Â˘‰ È‡ ˙· ·˘Á˙‰· ,˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ. 

ובכלל  סג  (ל " נציגי הבנק ונציגי אג! החשכ2000קיימו בדצמבר , יו  האמורבעקבות סיכו  הד
ל את הצעתו וסוכ  כי הנהלת הבנק תדו  בהצעה ותשיב "ובסופו הציג החשכ, דיו  נוס!) ל"החשכ

 . בתו& ימי  מספר
__________________ 

 .2003 1999כיה  בתפקיד בשני   9
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ל נמסר לבנק במהל& "שלדברי אג! החשכ, 2001ל מינואר "במסמ& פנימי של אג! החשכ .4
ישנה דרישה מתמדת של כלל הבנקי  למכרז את שרותי בנק יהב "כי , בי  היתר, נאמר, המשא ומת 

הנושא הועלה ג  בתביעת בנק מסד מקבוצת . כפי שמתחייב מחוק חובת המכרזי , לעובדי המדינה
בה תמה הבנק מדוע רק הלוואות למורי  מוכרזו , בנק הפועלי  כנגד המדינה שנדונה בבית המשפט

בתשובתו לבית המשפט הצהיר . ות לעובדי המדינה מופעלות בבנק יהב ללא מכרזואילו ההלווא
להמש& מת  [כי ג  בנק יהב ימוכרז בעתיד ובהתא  להצהרה זו כ& נכתב בהסכ  ] ל"סג  החשכ[

כי , עוד נאמר במסמ&]". 1997בנובמבר [שנחת  ] שירותי בנקאות לעובדי המדינה על ידי הבנק
, Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ È‡ Â˜È„ˆÈ˘ ÌÈ‡ ˙·10"ק לחתו  על הסכ  עמו רק ל ניאות לבקשת הבנ"החשכ

הביא דירקטוריו  הבנק את הנושא בפני שר האוצר "למרות זאת ". כמתבקש מחוק חובת המכרזי 
בכוונה לכפות על החשב הכללי אי יציאה למכרז בתנאי  שאינ  עומדי  בביקורת ציבורית 

  דיו  נוס! בי  בנק יהב והחשב הכללי ובו סוכ  בהמש& לדיו  אצל שר האוצר קויי... ומשפטית
הקובע כי כל , לאור סיכו  שר האוצר. י הבנק"ג  הסכ  זה לא קויי  ע. הסדר המטיב ע  הבנק

סיכו  חייב להצדיק אי יציאה למכרז בהתחשב בתנאי השוק כיו  ולאור הסיכומי  שהיו והמגבלות 
 מותירה בידי החשב הכללי ברירה אלא לצאת הציבוריות והחוקיות נראה כי הנהלת בנק יהב לא

 ". במכרז שישק! נכונה את מחיר השוק
ר "המשמש ג  יו, ל הסתדרות עובדי המדינה"ל למזכ" התקיימה פגישה בי  החשכ2001במאי  .5

שההצעה , סוכ . ובסיומה גובשה הצעה נוספת, דירקטוריו  החברה למפעלי כלכלה ודירקטור בבנק
כי ג  א  יאשר , הובהר. וא  הוא ידחה אותה יתקיי  מכרז, ריו  הבנקתובא לאישור דירקטו

 . המש& ההתקשרות מותנה בקבלת פטור ממכרז, הדירקטוריו  את ההצעה
ימי  אחדי  לאחר הפגישה האמורה ד  דירקטוריו  הבנק בהצעה שגובשה והחליט לאשר אותה 

ל הבנק לסכ  את פרטי המשא "ומנכר החברה למפעלי כלכלה "יו, ר הדירקטוריו "ולהסמי& את יו
 . ומת 

 המליצה ועדת המכרזי  לפטור את ההתקשרות למת  שירותי בנקאות לעובדי 2001ביולי  .6
הפטור נית  . המדינה ממכרז ולאשר התקשרות ע  הבנק לחמש שני  ע  אופציה לשנתיי  נוספות

 בכפו! לאישורו של ונקבע שהוא,  לתקנות חובת המכרזי 12)14(3 ותקנה 11)4(3לפי תקנה 
 :נימוקי הוועדה למת  הפטור היו כדלהל . ל"החשכ

העברת החשבונות של עובדי המדינה מבנק יהב לבנק אחר תגרו  לה  קושי של ממש  )א(
 . ותפגע באופ  ממשי בנוחות 

 . לפי הצעתו של בנק יהב יופחת המרווח שהמדינה משלמת לו בשיעור ניכר )ב(
קיי  . "במשרדי הממשלה ושלוחותיה,  יהב ממוקמי  בנכסי המדינהחלק מסניפיו של בנק )ג(

מציאת דיור חלופי . להוציא סניפי  אלה ממקומ  ולהכניס סניפי  של בנק אחר במקומ " קושי
 .אינה ישימה ואינה יעילה, נוס! על סניפי בנק יהב, באות  מקומות לבנק שייבחר

.  שהוא רשאי לספק לה שירותי  בנקאיי  מוגבלבנק יהב הוא בנק ייעודי והיק! האוכלוסייה )ד(
הטמעת השירותי  הייחודיי  . מקבלי  עובדי המדינה טיפול אישי המכוו  לצורכיה , כתוצאה מכ&

שכ  בנקי  אלה ינהגו בה  לפי , לעובדי המדינה בבנקי  מסחריי  תפגע ברמת השירות לעובדי 
היותו של בנק יהב בנק ייעודי הוא , לפיכ&. קווי הפעולה והשירות שלה  בנוגע לכלל האוכלוסייה

 .יתרו  של ממש על פני בנקי  מסחריי  אחרי 
__________________ 

 .ההדגשה במקור 10
 ".התקשרות המש!"עניינה של התקנה פטור ממכרז ל 11
 .עניינה של התקנה פטור ממכרז להתקשרות לקבלת שירותי  בנקאיי  12
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ובו ביו  נחת  הסכ  בי  הבנק , ל"ביו  שבו ניתנה המלצת ועדת המכרזי  אישר אותה החשכ
ע  אופציה להארכתו בשנתיי  , 2006למדינה להמש& מת  שירותי בנקאות לעובדי המדינה עד סו! 

 .נוספות
‰Ï‰ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÌÈÒÒ·Ó‰ ÌÈ Â˙  ÂÙ¯Âˆ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ , ÔÂ˙ ‰ ËÚÓÏ

˙ÁÙÂÈ ÁÂÂ¯Ó‰˘ . Ò¯Ó· ‰˘Ú ˘ ¯Â¯È·· Ì‚2003Î˘Á‰ Û‚‡ È„È· ‰È‰ ‡Ï " ‡ÈˆÓ‰Ï Ï
‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ Â˙  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ .‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï , ÒÈÒ·‰ ‰Ó

ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÁÂ · ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˜ÂÓÈ Ï ,·˘Á˙‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈ˜ ·Ï˘ ÍÎ·
·‰È ˜ · Ï˘ ÂÊÓ ‰·¯‰· ‰ÏÂ„‚ ÌÈÙÈ Ò ˙ÒÈ¯Ù ÌÈÏÂ„‚‰ .¯Â¯· ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ , ÒÈÒ·‰ ‰Ó

Î˘Á‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˜ÂÓÈ Ï" ¯˘ Û‡Â ÂÈ‚Èˆ Â Ï
˜ ·‰ ÌÚ ÌÈ ÂÈ„· Â¯Ó‡ ¯ˆÂ‡‰ , ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù ‰È‰˙ ‡Ï ÈÎ

Ú ÂÏÂÁÈ˘ ÌÈ‡ ˙·ÂÊ¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙÈ Ì‡ Ì‰ÈÏ ,ÛÒ È‡ ˙Î ˜ÈÂ„Ó· Â· Â¯„‚ÂÈ Ì‰˘ ¯Á‡Ó. 
ל לפרס  מכרז למת  שירותי בנקאות לעובדי "כי א! שהיה בכוונת אג! החשכ, מהאמור לעיל עולה

ל אליו " ובמכתב החשכ1997 וכוונה זו א! הובהרה לבנק בעת הארכת ההסכ  עמו בשנת  המדינה 
 ללא מכרז ובלא 2006 את ההתקשרות ע  הבנק עד שנת 2001 הוא הארי& ביולי   2000בפברואר 

 . לבסס את הנימוקי  למת  הפטור
הכוונה "כי , למשרד מבקר המדינה, מר ניר גלעד, ל דאז" הסביר החשכ2002בתשובתו מינואר 

לצאת למכרז הייתה שרירה כל עוד תנאי ההתקשרות ע  בנק יהב היו בתנאי  כאלה שמיכרוז 
מהטעמי  שצוינו בהחלטת ועדת המכרזי  . ו משפר את התנאי  עבור המדינההשירות היה לדעתנ

זאת על א! הגידול בהיק! הפעילות והשירותי  השוני  ] (ניכר[בכלל והפחתת המרווח בשיעור 
לקראת תו  מועד ... בפרט הוחלט להמשי& את ההתקשרות ע  בנק יהב) הניתני  לעובדי המדינה

דאגנו להיער& ליציאה למכרז לקבלת שירותי בנקאות עבור עובדי ) 12/2001(ההתקשרות ע  הבנק 
מ ע  הנהלת הבנק על מנת לבחו  אפשרות של "במקביל לאור בקשת הבנק נוהל מו. המדינה

מ בהיבט תנאי "מאחר שהושגו יעדי המו. התקשרות ע  הבנק בתנאי  המיטיבי  ע  המדינה
מדינה לבנק אחר וכ  לאור יתרונותיו של ההתקשרות ולאור הקשיי  הכרוכי  שבהעברת עובדי ה

בנק יהב כבנק ייעודי לעובדי המדינה הוחלט להמשי& את ההתקשרות ע  הבנק במקו  לצאת 
 ".למכרז

Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï ,Â¯„‚Â‰ ‡Ï Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ È„ÚÈ ÈÎ , Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ¯„ÚÈ‰·
 ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‡˜ ·‰ ˜Â˘· ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È‡ ˙Â ¯ÈÁÓ‰Ê¯ÎÓ , ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ

Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ È„ÚÈ Â‚˘Â‰ ÈÎ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  . Ï˘ Â˙·Â˘˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ Ì‚
Î˘Á‰" ‡Ï È„ÂÚÈÈ ˜ ·Î ·‰È ˜ · Ï˘ ÂÈ˙Â Â¯˙ÈÂ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ¯·„· Ï

˘¯„ Î ÂÒÒÂ· ,ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ‰‚ˆÂ‰˘ ‰„ÓÚ‰ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ Ì‚ Ì‰Â , È‡ ˙ ‰ÈÙÏÂ
ÂÁÈË·È Ê¯ÎÓ· ÛÒ‰Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â¯È˘‰˘ . 

כי מטרת דיני המכרזי  בדבר השגת מירב ",  צוי 2003ל דהיו  מדצמבר "ג  בתשובתו של החשכ
משו  שלפי ההסכ  הופחת , "הושגה בהתקשרות שלפנינו בצורה הטובה ביותר, היתרונות למדינה

כי בתשובתו לא השיב , י יצו. במידה ניכרת המרווח ויינתנו לעובדי  הטבות נוספות בעמלות
  .בדיקת המרווח שהיה מושג במכרז ובעניי  חוסר הביסוס של נימוקי הפטור ל בעניי  אי"החשכ
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Â È  Ï ˘  Ì È  È È  Ú  „ Â ‚ È  " Ì È Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ „ Ú Â  ¯ 
ר ועדת המכרזי  שהמליצה להארי& " יו2001 2000ל שימש בשני  "סג  החשכ, כאמור לעיל .1

במשא ומת  ע  בנק יהב , כאמור, ל"כ  השתת! סג  החשכ. את ההתקשרות ע  בנק יהב בלא מכרז
 . בעניי  זה שהתקיי  באות  שני 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ ˘· ÈÎ1994-2001Î˘Á‰ Ô‚Ò Ô‰ÈÎ "˙Â¯·Á Ú·¯‡· ¯ÂË˜¯È„Î Ì‚ Ï13 
) ÔÏ‰Ï-˙·‰ ˙Â¯·Á ( , ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ·‰È ˜ ·Ï ˙Ù˙Â˘Ó Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚ·‰˘) È„È·

 ˜ ·‰90% È„È·Â Ô‰È˙ÂÈ ÓÓ  ‰¯·Á‰- 10% ( Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ „ˆÏ
‰¯·Á‰ Ï˘Â ˜ ·‰ .Î˘Á‰ Ô‚Ò Ô‰ÈÎ ÔÎ"˙·‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ· Ï. 

כי לא קיבל גמול על תפקידיו האמורי  בחברות הבת וכי , ל כתב למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ
כי דיווח , עוד מסר". באישורו] עת המינוישכיה  ב[בידיעת החשב הכללי "מונה לה  ביוזמת הבנק ו

על תפקידיו בחברות הבת לכל החשבי  הכלליי  שכיהנו מאז מונה לתפקידי  אלה ובכלל  
ל "כי סג  החשכ, ג  הבנק כתב למשרד מבקר המדינה. ר ועדת המכרזי "ל שמינה אותו ליו"החשכ

בכפו! ", ניות של חברות הבתלא קיבל גמול על תפקידיו האמורי  וכי מונה לה  בידי בעלי המ
סג  , לדבריו, בביקורת לא נמצא שהאישור שקיבל]". שכיה  בעת המינוי[ל "לאישור החשכ

 .נית  בכתב, ל למלא את תפקידיו בחברות הבת"החשכ
2.  ‡ˆÓÈ‰Ï ¯Â·Èˆ „·ÂÚÏ ÂÏ Ï‡ ÈÎ Ï‡¯˘È· ‰‚Â‰ ‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ËÈ˘· ‡Â‰ „ÂÒÈ ÏÏÎ

‰ Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ¯Â˘˜‰ Ì¯Â‚ Ï˘ Â‡ ÂÏ˘ ¯Á‡ Ò¯Ë È‡ ÔÈ·Ï È¯Â·Èˆ
ÂÈÏ‡ .Ú¯‡È Ì¯Ë· Ú¯‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‡È‰ ÏÏÎ‰ ˙¯ËÓ ,¯È·Ò ˘˘Á Ï˘ ÂÓÂÈ˜· È„Â , ÏÚ ÔÁ· ‰

˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰„ÈÓ ˙Ó‡ ÈÙ ,˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÏÚ ¯Ê‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙ÚÙ˘‰Ï , ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘14 . ÔÂÓ‡· ‰ ˙ÂÓ ÔÈ˜˙ È¯Â·Èˆ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙ÂËÏÁ‰˘ ÍÎ· ¯Â·Èˆ‰

˙Â È‚‰·Â ¯˘ÂÈ· ˙Â˘Ú Â ˙ÂÈ ÈÈ Ú ¯Â·Èˆ‰ „·ÂÚ . „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ¯Â·Èˆ „·ÂÚ Ï˘ Â˙Â‡ˆÓÈ‰
˙È ÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈ ÈÈ Ú ,˙È·ËÈÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÚÂ ÓÏ ‰ÏÂÏÚÂ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ Â˙ÂÈ‰"ÂÈ Ï" ‰˙ËÏÁ‰· ‰È‰˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ¯
‰Ï È„Î‰Ê ÔÈÈ Ú· ˜ ·‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· Â˙ÂÙ˙˙˘‰Â ·‰È ˜ · Ï˘ Â„È˙Ú ÏÚ ÚÈÙ˘ , ˙Ú· ‰·

˜ ·‰ Ï˘ ˙·‰ ˙Â¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Î Ô‰ÈÎ˘ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ Â„ÈÓÚ‰ : ‰ Â‰Î‰
·‰È ˜ ·ÏÂ ˙·‰ ˙Â¯·ÁÏ ˙Â·ÈÂÁÓ ÂÏˆ‡ ¯ÂˆÈÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ , Â˙Â‡ ‰ ÈÓ˘

Ô‰· ¯ÂË˜¯È„Ï ,· Â˙„ÓÚ ÏÚ ÚÈÙ˘È˘ ÔÙÂ‡·˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰ ÔÈÈ Ú . ‰„·ÂÚ‰
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï ‰ÁÂÎ· ÔÈ‡ ÂÈ„È˜Ù˙ ÏÚ ÏÂÓ‚ Ï·È˜ ‡Ï˘ . ˙Â·ÈÒ ·

Î˘Á‰ Ô‚Ò ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡" Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· Û˙˙˘‰ÏÓÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏÓ Ú ÓÈ‰Ï Ï
˜ ·‰ ÌÚ ,Î˘Á‰ ÏÚÂ"‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÂÈÏÚ ÏÈË‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ Ï. 

סג  החשב הכללי הינו בעל ידע "כי , ל דהיו  למשרד מבקר המדינה"כתב החשכ 2003בדצמבר 
ומינויו נעשה מתו& כוונה להג  על האינטרס של עובדי המדינה ] קופות גמל[וניסיו  רב בנושא 
, במקרה הנדו ... לא היה קיי ... לפיכ& נראה כי הפוטנציאל לניגוד ענייני ... באות  חברות בנות

שאלת ניגוד הענייני  כאמור א! אינה , ל לא כיה  כדירקטור בבנק יהב עצמו"כמאחר וסג  החש
עולה ובכהונתו בדירקטוריוני  של חברות הבת לא היה משו  ניגוד ענייני  כלל ע  תפקידיו 

ל בועדת "אנו סבורי  כי לאור האמור לעיל לא היה פג  בתפקודו של סג  החשכ... במדינה

__________________ 
 .קר  השתלמות וחברה לניהול קופות גמל, שתי קופות גמל 13
) 3(ד מז"פ, 'Ï˘ÂÓ ‡ ‰ÂÓ ÈÏÚ '‰ÂÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂ ‰ÈÈ ·ÏÂ ,ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ,Á‡Â·   3132/92 $"בג 14

 .748 747'  עמ,741
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והיעדרותו מהצוות רק בשל העובדה כי היה דירקטור בחברות בת . ..מ מול הבנק"המכרזי  ובמו

אינטרס שרק בשלו מונה כדירקטור באות  , של בנק יהב הייתה פוגעת באינטרס המדינה ועובדיה
ל בשל קבלת זכות לכאורה מהבנק "אשר לטענה אפשרית בדבר ניגוד ענייני  של סג  החשכ. חברות

 נבקש להבהיר  מצד שני , מ מטע  המדינה"וניהול מו, צד אחדמ, )המינוי כדירקטור בחברות הבת(
שכ  כהונה זו לא היתה , משו  זכות או טובת הנאה מהבנק... כי איננו רואי  בכהונה כדירקטור

ולמעשה כל שהיה בה הוא שליחות ציבורית מטע  עובדי , כרוכה בקבלת טובות הנאה כלשה 
נראה כי הבנק הבי  כי ראוי שימונה עובד מדינה . המדינה ולמע  ההגנה על האינטרסי  שלה 

ולכ  הציע את התפקיד לסג  , מתאי  בדירקטוריוני  אלה שישמור על האינטרסי  של העובדי 
  ". ל"החשכ

Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï ,Î˘Á‰ Ô‚Ò ˙‡ ‰ ÈÓ ˜ ·‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ" ˙·‰ ˙Â¯·ÁÏ Ï
ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ‰ ÂÂÎ· Ô‰· )ÔÈÎÂÓÈ˙ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ÍÎÏÂ( ,

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ÏË·Ï È„Î ¯·„· ÔÈ‡ . Â˙ Â‰Î˘ ˙Â¯˘Ù‡· ‡Â‰ ˘˘Á‰ ¯Â˜Ó ÔÎ˘
Î˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ ÌÈ ˘‰ ˙ÎÂ¯‡" Ô‰ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÂÁÓ ÂÏˆ‡ ‰¯ˆÈ ˙·‰ ˙Â¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Î Ï

 Ô‰· Â„È˜Ù˙Ï Â˙Â‡ ‰ ÈÓ˘ ÈÓ ÈÙÏÎÂ-˜ ·‰  ,ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·Â 
‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ Ì‚ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ·Â ˜ ·‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,

 ‰‰Ê Á¯Î‰· Â È‡ Ô˙·ÂË· ÌÈ ÈÈ ÂÚÓÂ ˙·‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰
‰ È„Ó‰ Ï˘ Ò¯Ë È‡Ï , Ô˙ÓÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‚ˆÈÈÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ Ô‚Ò‰˘

 ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡˜ · È˙Â¯È˘)Ó ÌÂÒ¯Ù˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ Í˘Ó‰ Â‡ Ê¯Î .( 
Î˘ÁÏ „ÂÚ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï , ˙ÂÈ‰Ï ¯Â·Èˆ „·ÂÚ ÏÚ ¯ÒÂ‡‰ ÏÏÎ‰ ÔÈÈ ÚÏ ÈÎ

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ,Â‡Ï Ì‡ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ‰ËÂ‰ ÏÚÂÙ· Ì‡ ‰ ÈÓ ‡˜Ù  ÔÈ‡ . ÌˆÚ·
 ÍÈ˘Ó˙ ‰ È„Ó‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙·‰ ˙Â¯·Á· Â˙ Â‰ÎÏ ÏÈ·˜Ó· Â·˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ˆÓÈ‰

˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ,ÏÂÒÙ ‰È‰ .  
✩  

 ÌÈ ˘·1997-2001Î˘Á‰ Û‚‡ Ï‰È  " Ô˙ÓÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ˜ ·‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â‡˜ · È˙Â¯È˘ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È„·Ï ÏÈ·˜Ó· . 

 ˙ ˘·1997Î˘Á‰ ËÈÏÁ‰ " ˙ ˘ ÛÂÒÏ „Ú ˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï Ï2001 , ÔÈ·
ÈÂ‡¯Î Â· „„ÂÓ˙‰ÏÂ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ˙‡¯˜Ï ÏÚÈÈ˙‰ÏÂ Ô‚¯‡˙‰Ï ˜ ·Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯˙È‰ .

 ˙ ˘·2001Î˘Á‰ ¯˘È‡ " Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ï
 ˙ ˘Ï „Ú ·‰È ˜ · ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ2006 ÌÈÈ˙ ˘· ‰Î¯‡‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÌÚ 

˙ÂÙÒÂ  .‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·Î˘Á"ÌÈÓ‚Ù ‰ÓÎ Â‡ˆÓ  Ï : ‡Ï ‡Â‰
˜Â˘‰ È‡ ˙ ÈÙÏ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È‡ ˙Â ÁÂÂ¯Ó‰ ¯·„· ‰Î¯Ú‰ ÏÚ ÒÒÂ· ; ÌÈ Â˙  Â„ÚÂ˙ ‡Ï

ÂÈÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ¯ÂËÙ‰ È˜ÂÓÈ  ˙‡ ÌÈÒÒ·Ó‰"ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ÏÚÙ ‰„ÚÂÂ‰ ¯. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Úˆ·È Ï ,˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï ˙Â¯˘˜

˜ ·‰ ÌÚ , È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÒÒÂ·ÓÂ ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â‡˜ · . ‰ÙÂÏÁ ÏÎ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â ˙Â Â¯˙È‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ

 ÁÂÂ¯Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ ÈÁ·Ó ‰ È„ÓÏ ‰˙ÂÈ‡„Î È·‚Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÛÂÒ‡ÏÂ) ÏÏÎ·
‰Ê ,Ó·˘ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï Û‡ ˘È‰¯ÂÓ˙ ÌÏ˘Ï ÌÂ˜ , ˙ÂÎÊ‰ ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ ‰ È„Ó‰ ˘Â¯„˙

‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙Â Â·˘Á ˙‡ Ï‰ Ï( , ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÁÂÂ¯ ¯ÂÙÈ˘ ˙ ÈÁ·Ó
˙ÂÙÒÂ  ˙Â ÈÁ·ÓÂ ÌÈ·ÈËÓ ÌÈ‡ ˙· ÂÏ·˜È˘ ÌÈÈ‡˜ ·‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙Ï„‚‰. 
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 מכירת מניות הבנק המוחזקות בעקיפי  בידי המדינה
 בידי עובדי המדינה  והיתר ,  ממניות החברה למפעלי כלכלה50% ינה כ היו בידי המד2001בשנת 

 50% מאחר שהחברה למפעלי כלכלה מחזיקה כאמור ב. באופ  אישי והסתדרות עובדי המדינה
 . 15בכרבע ממניות הבנק, בעקיפי , מחזיקה המדינה, ממניות בנק יהב

את )  החברות או הרשות רשות להל  ( בחנה רשות החברות הממשלתיות 1996בדצמבר  .1
 החזקות  להל  (האפשרות ואת החלופות למכירת מניות הבנק שהמדינה מחזיקה בה  בעקיפי  

עקב הסדר (באותו מועד החזיקה המדינה ג  בחלק ממניות בנק הפועלי  ). המדינה העקיפות בבנק
ות בנק  באמצע כי החזקותיה העקיפות של המדינה בבנק , הרשות העריכה). מניות הבנקי 

   ממניות בנק יהב 50% המחזיקי  כל אחד ב, הפועלי  ובאמצעות החברה למפעלי כלכלה
מאותו מועד לא עשתה הרשות בדיקות בנושא עד לשלהי שנת . 63.3% הסתכמו באותה עת בכ

2000. 
ל בדבר האפשרות לפרס  מכרז "במקביל לדיוני  שהתקיימו באג! החשכ, 2000באוגוסט  .2

ל בחינה מחודשת של האפשרות למכור את "יז  אג! החשכ, נקאות לעובדי המדינהלמת  שירותי ב
 .16החזקות המדינה העקיפות בבנק

נציגי בנק ישראל . ל והרשות"אג! החשכ,  התקיי  דיו  בי  נציגי בנק ישראל2000בספטמבר 
נה והרשות הביעו בדיו  עמדות מנוגדות בדבר החלופה המקובלת עליה  למכירת החזקות המדי

 את 2000אוקטובר  לאחר דיו  זה המשי& בנק ישראל לבחו  בחודשי  ספטמבר. העקיפות בבנק
 כתב מנהל הרשות 2000ואול  באמצע אוקטובר . החלופות למכירה כדי לגבש את עמדתו בעניי 

ולדיוני  ) 'הרשות'(בהמש& לפגישה שנערכה במשרדי רשות החברות הממשלתיות "כי , ל"לחשכ
מוצע , וכקבוע בחוק החברות הממשלתיות, החשב הכללי ובנק ישראל,  נציגי הרשותשהתקיימו בי 

מנהל הרשות ". מכל פעולה בעניי  אחזקות החברה למפעלי תרבות וכלכלה בבנק, בשלב זה, להמנע
כי אי  בכוונת , לאחר שמנהל הרשות הבהיר בטלפו  ג  לבנק ישראל. לא נימק במכתב את הודעתו

החליט בנק ישראל שלא להמשי& את בדיקותיו , "ריט את הבנק בעתיד הקרובלהפ"הרשות להציע 
היא , כי כאשר תתכנ  למכור את החזקות המדינה העקיפות בבנק, בעניי  המכירה וסיכ  ע  הרשות

 . תביא זאת לידיעת בנק ישראל ואז יגבש בנק ישראל את עמדתו בדבר חלופות המכירה השונות
Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ‡˘) È‡Ó·2003( , ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ‰¯ÊÁ ‡Ï

˜ ·· ˙ÂÙÈ˜Ú‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ˙Â˘¯‰ , ÈÎ
 ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈ Ó ¯ÙÒÓ Â‰Ó ˜Â„·Ï ÌÈÈÒ˙˘ „Ú ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ‰ËÈÏÁ‰

‰¯·Á‰ ˙ÂÈ Ó ÏÏÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘ Â‰ÓÂ ‰ È„Ó‰ È„È·˘ ‰ÏÎÏÎ ,·Á‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ‡È‰ ‰¯
˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ,‰¯ÈÎÓ‰ ÈÎ¯„ ÏÚ ÚÈÙ˘È ¯·„‰ ÔÎ˘ . 

הרוש  העלול "כי , 2003רשות החברות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
היא זו המעכבת את הפרטת , המופקדת על הפרטת חברות, הוא כי דווקא רשות החברות... להתקבל

__________________ 
: הייתה חלוקת המניות של החברה למפעלי כלכלה כדלהל , 2003במאי , במועד סיו  הביקורת בנושא 15

 מזכויות ההצבעה באסיפות הכלליות של החברה 26%המקנות ', מדינת ישראל החזיקה במניות יסוד א
המקנות ', ניות יסוד בוהסתדרות עובדי המדינה החזיקה במ, וזכות למנות מחצית מחברי הדירקטוריו 

החזיקו מדינת ,  מזכויות ההצבעה48%המקנות , במניות הבכורה הניתנות לפדיו  לסוגיה . זכויות זהות
וכפועל , החלוקה המדויקת של מניות אלה בי  המדינה לבי  עובדי המדינה. ישראל ועובדי המדינה

, )1975 ה"התשל, ת הממשלתיותממשלתית או מעורבת על פי חוק החברו(יוצא מכ! מעמדה של החברה 
 .שנויי  במחלוקת ונמצאי  בבדיקה של רשות החברות הממשלתיות

והיא החזיקה בעקיפי  במניות בנק יהב רק , באותו מועד לא החזיקה עוד המדינה במניות בנק הפועלי  16
 . באמצעות החברה למפעלי כלכלה
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כזכור בספטמבר ... את תמונת המצב כהוויתורוש  זה עלול להטעות משו  שאינו מציג ... בנק יהב

בנוס! ,  התקיי  הדיו  האמור לעיל ובו הוצגו העמדות הקוטביות שבי  בנק ישראל והרשות2000
די בה  כדי , שני מכשולי  מהותיי  אלו. לכ& הוצפו בעיות הו  מניות החברה למפעלי כלכלה

עוד ציינה הרשות ". הפרטת הבנקלהסביר את פניית מנהל הרשות בנוגע להימנעות בשלב זה מ
הקושי במכירת הבנק כל עוד הינו "בתשובתה כי יש קשיי  נוספי  הנוגעי  להפרטת הבנק ובה  

... י חברה מעורבת ואת הלי& פדיו  מניות המדינה בו החלה החברה"המוחזקת ע... מוגדר כחברה
ספר מניות החברה שבידי אשר לבדיקת מ". חוסר שיתו! הפעולה של החברה למפעלי כלכלה] ואת[

נושא מהותי שאכ  ראוי לסיימו קוד  לגיבוש הצעת החלטה למכירת "המדינה ציינה הרשות כי הוא 
 ". א  תוגש, בנק יהב

, היא, החברה"כי , 2002החברה למפעלי כלכלה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בינואר 
של ' מאחורי גבו'נעשתה ... המתוארתמסכת האירועי  ... היא בעלת האחזקות בבנק ובילתה אי 

רשות ". ולו בלבד הסמכות לנהל משא ומת  לגבי רכושה של החברה, דירקטוריו  החברה שלו
כי טר  נעשה ניסיו  לקבוע ע  , 2003החברות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

מאחר שהנושא טר  , נקאת דר& מכירת הב) החברה למפעלי כלכלה ובנק הפועלי (גופי  חיצוניי  
  . הגיע לכלל גיבוש ע  יתר הגופי  הממשלתיי  המעורבי  בדבר

✩  
 ˙ÂÙÈ˜Ú‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ˙¯ÈÎÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰Â ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ·· ˙˜ÒÂÚ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯

 ˙ ˘Ó ˜ ··1996ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ  , ˙ ˘·Â2000 „Ú ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ¯ÂÓ‡Î 
‰¯·Á‰ „ÓÚÓ È·‚Ï ‰È˙Â˜È„· ÌÂÈÒÏ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ  . ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙Â¯·Á‰ ,ÔÓÂÈÒ „ÚÂÓ È·‚Ï ‰Î¯Ú‰ ÔÈ‡Â ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î È ÙÏ ÂÏÁ‰ ‰Ï‡ ˙Â˜È„·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ,
‰¯ÈÎÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ ‰ÓÎ ˘È˘ ¯Á‡ÓÂ , ÌÂÈÒ· ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË Í˘Ó‰ ˙‡ ‰ ˙˙ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰¯·Á‰ „ÓÚÓ Ï˘ ‰˜È„·‰ ,‰ËÏÁ‰ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˘·‚˙ ‡Ï‡ ˙È Â¯˜Ú 
˜ÈÊÁ˙ ‰ È„Ó‰˘ ıÂÁ  Ì‡ ,ÔÈÙÈ˜Ú· ÂÏÂ ,˜ ·· .   

 של הבנק ' מניה רגילה מסוג א
מאז הקמת הבנק נשמר האיזו  בי  חלקה של החברה למפעלי כלכלה לבי  חלקו של בנק הפועלי  

באסיפה . ובנק יהב הקצה תמיד לשני הצדדי  אותו מספר מניות מכל סוג, בבעלות על בנק יהב
, "מניה רגילה א "  הוחלט על הוספת סוג מניות חדש בתקנו  1973נק יהב בספטמבר כללית של ב

ולקבלת ערכה הנומינלי של המניה בס& של , שתקנה לבעליה זכות רק לקבלת רווחי  ודיבידנדי 
ללא זכות השתתפות או הצבעה באסיפה הכללית , א  יפורק הבנק) ח" ש0.01כיו  (י " ל100

בי  , כ  הוחלט באותה אסיפה שהו  המניות של הבנק יוגדל).  המניה   להל(ובהנהלה של הבנק 
. וכי אחת מהמניות תוקצה על ידי דירקטוריו  בנק יהב לבנק הפועלי ', בשתי מניות מסוג א, היתר

לחברה למפעלי כלכלה לא הוקצתה . בהמש& אותה שנה הקצה בנק יהב את המניה לבנק הפועלי 
 .המניה השנייה
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ר "כי יו, צוי ) 10' עמ (199617בשנת , כאמור, המדינה על בנק יהב שהתפרס בדוח מבקר 
כי בעקבות , 1992הדירקטוריו  של החברה למפעלי כלכלה הודיע למשרד מבקר המדינה עוד ביולי 

להל  עיקרי הפעולות שנקטה החברה בנושא לאחר . הביקורת בנושא הוא יפעל לקבלת המניה
 : פרסו  הדוח האמור

נקטה החברה למפעלי כלכלה , בעקבות הערות משרד מבקר המדינה בנושא, 1997ביולי החל  .1
ר הדירקטוריו  של בנק יהב " ליו2001לרבות פניות בשנת , פעולות שונות לצור& קבלת המניה

ר דירקטוריו  "בקשה מיו, וליועצת המשפטית של הבנק בבקשה שיפעלו להקצאת המניה לחברה
  של דירקטוריו  הבנק את בקשת החברה להקצות לה את המניה ופגישה הבנק להעמיד על סדר היו

 . אול  המניה לא הוקצתה לחברה, ר בנק הפועלי "ר החברה ליו"בנושא בי  יו
 ¯·Óˆ„· ‰˙˘Ú ˘ ·˜ÚÓ ˙˜È„··2001‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰  ,

Î˘ÁÏ"˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ Ï ,‰È Ó‰ ˙Ï·˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÈÎ ,Î ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„
 Ì‚ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ ˜ ·· ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏÂ ˜ ·· ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰Â

‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ· . 
ר החברה למפעלי "ל דאז ומנהל רשות החברות דאז אל יו" החשכ2002בעקבות זאת פנו בפברואר 

כויות בעלי המניות בחברה לצור& שימור ז"כלכלה בבקשה לפעול בהקד  להקצאת המניה לחברה 
ל ומנהל רשות החברות "בתשובתו באותו חודש לפניית החשכ". ולמנוע פגיעה בזכויותיה 

ופירט , " פועלת החברה במאמ0 להביא להקצאת המניה1997מאז "ר החברה כי "ציי  יו, האמורה
הוא שבישיבה מצב הדברי  כיו  "כי למיטב ידיעתו , ר"עוד כתב היו. את הפעולות שנעשו בעניי 

מתו& הנחה . הבאה של דירקטוריו  הבנק שתתכנס בימי  הקרובי  אמורה להתקבל החלטה בנושא
עד ] בחיבוק ידיי [ א& לא יושבי   אנו מתאזרי  בסבלנות , שדברי  מסוג זה מטבע  לוקחי  זמ 

 ". להקצאת המניה
 כי החברה למפעלי כלכלה ,ר הבנק" ציי  יו2002בישיבת דירקטוריו  בנק יהב בסו! פברואר  .2

בסיו  הדיו  ציי  ג  . ר הציע שבעלי המניות של הבנק ידונו בנושא"היו. פנתה אליו בנושא המניה
כי מ  הראוי שלפני עריכת דיו  בדירקטוריו  הבנק ילוב  הנושא בי  , דירקטור מטע  בנק הפועלי 

 . בעלי המניות
חברה למפעלי כלכלה כמה ישיבות בנושא  קיי  דירקטוריו  ה2003 ובתחילת 2002בסו!  .3

המניה ובה  נדונה בי  היתר הצעה של בנק הפועלי  לתת לחברה כתב התחייבות שיבטיח איזו  בי  
בהתייעצות ע  . בלי שהמניה תוקצה לחברה, הזכויות המוקנות לכל אחד מהצדדי  בבנק יהב

 בנק הפועלי  ובה  דרשה כי וקיימה מגעי  ע  נציגי, יועציה המשפטיי  סירבה החברה להצעה
 . כי המניה טר  הוקצתה לחברה,  העלה2003אול  מעקב נוס! שנעשה ביוני . המניה תוקצה לה

ובנק יהב ) 2003ביולי (בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה כתבו החברה למפעלי כלכלה  .4
היא מקנה לבנק כי שוויה היחסי של המניה מבי  כלל מניות הבנק זניח ואי  , )2003בספטמבר (

היא עומדת ותמשי& לעמוד , החברה הוסיפה כי ע  זאת. הפועלי  כל יתרו  ממשי על פני החברה
כי ,  כתב בנק הפועלי 2003בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט . על המצאת המניה ג  לה

קנה כל כי א  המניה אינה מ, משרד מבקר המדינה העיר. לחברה אי  זכות מוקנית לקבל את המניה
 . לא ברור מדוע היא לא הוקצתה ג  לחברה במש& זמ  כה רב למרות דרישתה, יתרו 

__________________ 
 .  לעיל6ראו הערה  17
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‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ , ˙ÈˆÁÓ· ÈÎ

 ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰2003 ˙ ˘·Â 2004 ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ÌÚ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÚ‚Ó ‰ÓÈÈ˜ ‡È‰ 
‰È Ó‰ ; ¯·Ó·Â ·2004ÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡ ‰¯·ÁÏ ‰È Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ·‰È ˜ · Ô , ¯‡Â È ÛÂÒ·Â
2005‰È Ó‰ ‰Ï ‰˙ˆ˜Â‰  .   

 קשרי גומלי  בי  בנק יהב לבנק הפועלי 
כגו  קנייה ומכירה של ניירות , בנק יהב עושה באמצעות בנק הפועלי  חלק מפעילותו הפיננסית

הפועלי  שירותי כמו כ  רוכש בנק יהב מבנק . ער& עבור לקוחותיו והשקעות של חלק מכספיו
 . מחשוב ושירותי ביקורת פנימית

ולכ  הוא מוגדר בהוראות ניהול , בנק הפועלי  הוא כאמור בעל מחצית ממניותיו של בנק יהב
עסקי תאגיד בנקאי ע  אנשי  "ת בנושא "הוראות נב". איש קשור) "ת" נב להל  (בנקאי תקי  

 של התאגיד הבנקאי ע  אנשי  קשורי  נועדו למזער את הסיכוני  הכרוכי  בעסקאות" קשורי 
ולהבטיח שה  ייעשו על פי שיקולי  עסקיי  ובתנאי  שאינ  חורגי  )  עסקאות קשורות להל  (

הבנק מחויב שלא , ת"על פי הוראות נב. מהמקובל בעסקאות דומות ע  מי שאינ  אנשי  קשורי 
 הקבועי  בהוראות עליו לקבל ולסוגי עסקאות מסוימי , לעשות עסקאות קשורות בתנאי  מועדפי 

משרד . ג  אישור מתועד של ועדת הביקורת או של ועדת הדירקטוריו  לעסקאות ע  אנשי  קשורי 
להל  עיקרי ; מבקר המדינה בדק היבטי  אחדי  הנוגעי  לעסקאות בי  בנק יהב לבנק הפועלי 

   .הממצאי 
 רכישת שירותי מחשוב

המערכת של בנק הפועלי  לפעולות הבנקאיות : ותהבנק משתמש בשתי מערכות מחשב מרכזי
, )ש" מערכת העו להל  (הפיקדונות השקליי  וניירות הער& , ש"כגו  ניהול חשבונות העו, הרגילות

קרנות השתלמות והלוואות לעובדי , כגו  קופות גמל, ומערכת של הבנק לנושאי  הייחודיי  לו
 . המדינה

היתרונות . יתרונות וחסרונות, לפי מסמכי בנק יהב,   ישש של בנק הפועלי"לשימוש במערכת העו
מת  , העיקריי  ה  מת  חלק משירותי הבנקאות ללקוחות בנק יהב בכל סניפי בנק הפועלי  באר0

שירות באינטרנט באמצעות האתר של בנק הפועלי  והסתמכות על מערכת מחשב גדולה בלי 
אי , ונות הוא שבשימוש בשתי מערכות מחשבאחד החסר. לתחזקה ולרכוש תוכנות, הצור& להקימה

ועל הפקידי  לעבור ממערכת אחת , אפשר לקבל ממערכת אחת את מלוא המידע על כל לקוח
בקרה על מצבו של הלקוח ועל מכלול פעילויותיו . לאחרת כדי לעמוד כראוי על מצבו של הלקוח

 בעיית  להל  ( את ביצועה וממסמכי בנק יהב עולה כי הפרדת המערכות מקשה, בבנק חשובה מאוד
 ). מערכות המחשוב הנפרדות

 מיליו  30.1  כ2002ח ובשנת " מיליו  ש25.1  היו הוצאות המחשוב של בנק יהב כ2001בשנת 
, הביקורת העלתה. ש"מרבית הסכו  שול  לבנק הפועלי  עבור ביצוע פעולות במערכת העו; ח"ש

התערי! שבנק , )רי בנק יהב בתכתובת בי  הצדדי המתועד לדב(כי על פי המוסכ  בי  שני הבנקי  
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ש נקבע בידי בנק הפועלי  על פי הוצאות המחשוב שלו "יהב משל  עבור כל פעולה במערכת העו
 וגידול ניכר במספר הפעולות הנעשות 2002עקב עלייה בתערי! לפעולה בשנת . בשנה שחלפה
 .שנהגדלו הוצאותיו של הבנק בתחו  זה משנה ל, ש"במערכת העו

בשני  האחרונות דנה הנהלת בנק יהב פעמי  מספר במחשוב ובעלויותיו והעלתה אפשרויות 
כגו  העברת כל מערכת המחשב לבנק הפועלי  וביטול המערכת העצמאית של , לייעול ולחיסכו 

העברת כל מערכת המחשב ; התנתקות מבנק הפועלי  והקמת מערכת מחשוב עצמאית; בנק יהב
כי אפשרויות אלה אינ  בנות ביצוע וכי המתכונת , בנק יהב החליט. רה חיצוניתלבנק אחר או לחב

להל  פירוט הפעולות העיקריות שעשה בנק יהב וההחלטות שקיבלו . הקיימת תישאר בעינה
 : 2003 2002מוסדותיו בנושא זה בשני  

נהל משא ל ל"להסמי& את המנכ" החליטה הוועדה לעסקאות ע  אנשי  קשורי  2002בינואר  .1
בשל היק! " ומת  ע  בנק הפועלי  להורדת שיעור העמלות המשול  בגי  שירותי מיחשוב

 .הפעילות הגדול
, ל לוועדת הביקורת על המשא ומת  שהוא מנהל ע  בנק הפועלי " דיווח המנכ2002באפריל  .2

תי תקיי  דיו  בנושא ההתקשרות ע  בנק הפועלי  לקבלת שירו"כי היא , והוועדה החליטה
לצור& כ& תקבל הוועדה דיווח בדבר עלויות שירותי  אלה והיק! פעילות בחמש השני  ... מחשוב

 ".האחרונות
צדדי לבנק יהב על העלאת התערי! לפעולת   הודיע בנק הפועלי  באופ  חד2002ביולי  .3

ל "מנכ. ונימק את ההעלאה בגידול בעלויות המחשוב,  למפרע מינואר אותה שנה15% מחשב בכ
ה  בשל הגידול במספר , כי אינו סבור שיש הצדקה לתערי! כה גבוה, בנק יהב הודיע לבנק הפועלי 

ה  ) 2001 1998 בשני  100% גידול של יותר מ(פעולות המחשב שנעשו בידי בנק יהב ולקוחותיו 
בתגובה הסכי  בנק הפועלי  לתת הנחה . בשל התחזית לירידת הרווחי  של הבנק בשני  הקרובות

 .2002החל ביולי ,  מהתערי! החדש10% של
חשבת בנק יהב הציגה בישיבה את דרישת בנק .  ד  הדירקטוריו  בנושא2002באוגוסט  .4

יש לנו "כי , ר הדירקטוריו  ציי  בישיבה"יו. הפועלי  להעלות את התערי! לפעולת מחשב למפרע
שכ  , וסחה לפיה נקבע התערי!איננו מקבלי  את הנ; מחלוקת בסיסית ע  בנק הפועלי  בסוגייה זו

צרי& להגיע ... איננו סבורי  שבנק יהב צרי& להשתת! בכל הוצאות המחשוב של בנק הפועלי 
. איננו יכולי  לקנות שירותי  אלה מבנק אחר"כי , ל ציי  בדיו "המנכ". להסכמה על תערי! סביר

, ע  זאת, בה  כעת שימושצרי& לייעל ולמזג את שתי מערכות המחשב אשר בנק יהב עושה , לדעתי
 ".ועל כ& מתנהל כעת משא ומת ... יש לעג  את מחירי ההתקשרות

ל כי הסכומי  ששולמו לבנק "בדיו  דיווח המנכ.  דנה בנושא זה ועדת הביקורת2002בדצמבר  .5
העברת "כי , ל"עוד ציי  המנכ. 2002 לשנת 1999הפועלי  עבור שירותי מחשוב הוכפלו משנת 

... שלא נוכל לעמוד בה, מדובר בהוצאה אדירה; יצוע עצמאי בבנק יהב איננה ריאליתהשירותי  לב
הנושא כיו  . כדי לחסו& את עלויות אחזקת מחשב יהב... יש לדעתי לאחד את שתי מערכות המחשב

 ". בבדיקה
ל בנק הפועלי  בדרישה לקבל הסבר ענייני "ל הבנק למשנה למנכ" פנה מנכ2003בינואר  .6

שלא לומר את עצ  , רווחיותו של הבנק"העלולה לסכ  את , תערי! לפעולת מחשבלהעלאת ה
בניסיו  , עד עתה לא זכיתי לשיתו! פעולה מצידכ , לצערי"כי , ל במכתבו"עוד ציי  המנכ". עתידו

איני רואה אפשרות שבנק יהב יוכל לעמוד בהוצאה בסדר גודל כנדרש על ... להגיע לפתרו  עניני
כי בנק , ל נאמר" למנכ2003בתשובת בנק הפועלי  מפברואר ". טיפולכ  הדחו!אודה ל... ידכ 

הפועלי  מחייב את סניפיו ואת חברות הבת שלו עבור שירותי המחשוב בשיטה אחידה ועקבית 
בשני  האחרונות חל גידול ... את ס& הוצאות המחשוב מחולק בכמות הפעולות"המביאה בחשבו  

 ".יש השלכה ישירה למחיר לפעולת מחשב] ולכ&... [ח היישומי בפיתו... ניכר בכמות ההשקעה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·‰È ˜ · Ô‚ÚÈ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÌÂÈÒ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÏ ˙˙Ï ·ÈÈÁ˙Ó ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· Ë¯ÙÈÂ ‡˘Â · ˙ÂÓÎÒ‰‰ ˙‡ ·˙Î· ,
‰Î „Ú ‚‰ ˘ ÈÙÎ ÛÈ¯Ú˙‰ È·‚Ï ˙Â·Â˙Î˙· ˜Ù˙ÒÈ ‡ÏÂ. ÔÂ„È ·‰È ˜ ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ 

˙Â„¯Ù ‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÈÈÚ·· ,Î Ó È„È ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÏÚÂ‰˘" ˙Â·È˘È· ˜ ·‰ Ï
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ,‡˘Â · ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÈÂ . 

לנות  ... בי  מקבל השירות"כי , 2003בנק הפועלי  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
ה  המחירי  הנהוגי  במערכת ... המחירי  אשר נקבעו... קי לכל דברניטש ויכוח עס... השירות

כמו ג  על ידי סניפי הבנק , לגבי שירותי  הנקני  על ידי חברות הבת האחרות] בנק הפועלי [
 ".ועומדי  במבח  תנאי השוק, מחירי  אלה נקבעי  על פי מנגנו  חישוב מקצועי וסדיר... עצמו

רק לאחרונה נתקבל תערי! "כי , 2003מבקר המדינה מספטמבר בנק יהב מסר בתשובתו למשרד 
הוסכ  כי , במסגרת המשא ומת  ע  בנק הפועלי ...  הנמו& מהתערי! לשנה הקודמת2003לשנת 

; וטר  נקבע המחיר הסופי, ע  זאת המשא ומת  ממשי&; חלק ממרכיבי החיוב של בנק יהב יבוטלו
... נושא וג  בשל חלופי תפקידי  בבנק הפועלי ג  בשל מורכבות ה, מדובר במשא ומת  ארו&

כי ככל הבנקי  , עוד כתב הבנק בתשובתו". לכשיסתיי  המשא ומת  יעוגנו ההסכמות בכתב
וא& טבעי הוא שחברת בת תסמו& על ", אי  לבנק המשאבי  להקמת מער& מחשוב עצמאי, הקטני 

, ב להקי  מער& מחשוב עצמאיניסה בנק יה, )1992(בשעתו ... המער& המחשובי של חברת הא 
ומשעה שהסתבר כי מדובר בפרויקט אשר הבנק אינו יכול ... פרויקט שהיה כרו& במשאבי  רבי 

אי  מדובר בפעילויות המהוות חלק ... כאשר, יחד ע  זאת... השתנתה המדיניות, לשאת בעצמו
שירותי , דוגמהל... בודק הבנק בכל פע  את האלטרנטיבות השונות, ש"אינטגרלי ממער& העו

בכל ]... אחר[הועברו לבנק ... קישור לבורסה לניירות ער& עבור קופות הגמל וקרנות ההשתלמות
 וכל החלטה מתקבלת   לרבות בנק הפועלי   ע  גו! זה או אחר ' אוטומטית'מקרה אי  עבודה 

על כ  טר  ו, הנושא נמצא בדיוני "לגבי ההפרדה בי  שתי מערכות המחשב כתב הבנק כי ". לגופה
  ".התקבלו החלטות

✩  
ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰ , È˙Â¯È˘ ¯˜ÈÚ ˙˜ÙÒ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·· ÈÂÏ˙ ·‰È ˜ ·˘ ‰ÏÂÚ Â ÓÓ˘

ÂÏ˘ ·Â˘ÁÓ‰ ,‰ È„ÓÏ È˙ÈÈÚ· ,·‰È ˜ · ÏÚ ˙ÂÏÚ·· ÔÈÙÈ˜Ú· ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÂÈ‰· : ·‰È ˜ ·
ÂÚ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰"ÂÏ˘ ˘ , ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙Â¯˘Ù‡‰

„ÈÁÈ‰ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘· ¯ÊÚÈ‰Ï ‡È‰ ‰ , ÔÈ·Ï Â È· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ˘È Í‡
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯ÈÁÓ ˙Â¯È·ÒÏ ¯˘‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · .·  ˙Â‡¯Â‰" Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ  ˙

 ÌÚ È‡˜ · „È‚‡˙"ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ˘ ‡ " ÌÈ‚¯ÂÁ Ì È‡˘ ÌÈ‡ ˙·Â ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ
È‡˘ ÈÓ ÌÚ ˙ÂÓÂ„ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ‰Ï‡ÓÌÈ¯Â˘˜ Ì  .ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · , ‡Â‰˘"¯Â˘˜ ˘È‡" , ÔÚË

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· , „ÓÂÚ ·‰È ˜ ·Ó ˘¯Â„ ‡Â‰˘ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ ¯ÈÁÓ ÈÎ
·"˜Â˘‰ È‡ ˙ ÔÁ·Ó ." ˙˜ÙÒ‡Ï Á˙ÂÙÓ ˜Â˘ ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙·˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡Â

ÌÈÈ‡˜ · ÌÈ„È‚‡˙Ï ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ,¯·„‰ ÍÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰˘˜ .¯ÂÓ‡Î ,˘Ó ·‰È ˜ · ˜ ·Ï ÌÏ
¯ÎÈ  ÌÂÎÒ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú· ÌÈÏÚÂÙ‰ ,ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰· ÈÊÎ¯Ó Á˙  ‡Â‰˘ . ˙Â·ÈÒ ·

ÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ , ‰‡Â˘˙‰ ˙‡ ‰ ÈË˜Ó ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ó ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯˘ ˘˘Á ˘È
·‰È ˜ · Ï˘ .¯·„‰ ÍÎ Ì‡ , ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·˘ ÁÂÂ¯· ˙Ú‚ÂÙ ‰‡Â˘˙‰ ˙ Ë˜‰ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ È¯‰

 ÌÈÏÂÎÈ ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰Â·‰È ˜ ·Ó ˜ÈÙ‰Ï ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Í‡ , È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ·˜Ú
ÏÂÙÂ ÂÓÎ ·Â˘ÁÓ‰ , ‰ÚÈ‚Ù‰ ÂÏ ˙Ó¯Â‚˘ „ÒÙ‰‰Ó ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ù„ÂÚ ‰Ò Î‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ï

ÁÂÂ¯· ‰¯ÂÓ‡‰ . 
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¯ÂÓ‡Î , ‰˙ÏÚÂ‰ È ÂˆÈÁ ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ·‰È ˜ · Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÏÚÙ˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
Ï‡È¯ ‰ È‡˘ ‰Á ‰· ‰ Â„  ‡Ï Í‡ ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙Â·È˘È·˙È .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ÌÈÈÂ È˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ·‰È ˜ ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯ÎÈ ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÁÎÂ 
‰Ê ÌÂÁ˙· ˜Â˘‰ È‡ ˙ ¯Á‡Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ , ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÁ·È

ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÍÎ· ‰È‰È Ì‡ ˜Â„·ÈÂ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ˜ÙÒÓ ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ˘ÂÎ¯Ï.   
  עסקאות בי  בנק יהב לבנק הפועלי  בידי המבקר הפנימיבדיקת

תקינות הפעולות " הוטל על המבקר הפנימי של תאגיד בנקאי לבדוק את 1941, בפקודת הבנקאות
הא  ... וכ , והשמירה על נוהל בנקאי תקי ... של התאגיד הבנקאי מבחינת השמירה על החוק

ת קובעות כאמור כללי  לגבי עסקאות ע  "בהוראות נ". מקויימות הוראות המפקח על הבנקי 
א  בהתקשרויותיו ע  , בי  היתר, מכא  שעל המבקר הפנימי של בנק יהב לבדוק. אנשי  קשורי 

 . ת"בנק הפועלי  עמד בנק יהב בכללי  שנקבעו בנושא בהוראות נב
נה על אג! הוא ג  הממו, 1995שמונה על ידי דירקטוריו  הבנק במרס , המבקר הפנימי של בנק יהב

לש  ביצוע הביקורת הפנימית ).  האג! להל  (הביקורת הפנימית של מער& בנק הפועלי  בישראל 
המבקר . ועובדי האג! ה  העושי  את הביקורת בבנק יהב, בבנק יהב הוא נעזר בשירותי האג!

בנק יהב משל  לבנק הפועלי  תמורת שירותי (הפנימי מקבל את משכורתו מבנק הפועלי  
 .ר דירקטוריו  בנק יהב"ליו, בפעולות הביקורת שהוא עושה בבנק יהב, וכפו!) רתהביקו

 ˙ ˘Ó ·‰È ˜ · ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· „ÂÚ199618) ÓÚ '11 (¯Ó‡  , ÈÎ" ¯Á‡Ó
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · „·ÂÚ ‡Â‰ ·‰È ˜ · Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ , ÈÂÏ˙ È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡

 ˜ · ÔÈ·˘ ˙Â˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Â‡Â··ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ÔÈ·Ï ·‰È ,Â„È ÏÚ Â˜„·  ‡Ï Ô‰ ÔÎ‡Â ." 
1.  ‰˘Ú˘ ‰˜È„··‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯·Ó·Â · 2001‰ÏÚÂ‰  , „ÚÂÓ Â˙Â‡· Ì‚ ÈÎ

ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ï ·‰È ˜ · ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ‰ Â˜„·  ‡Ï ÔÈÈ„Ú . 
העלו חלק מחברי " מער& ביקורת הפני " בנושא 2002בישיבת ועדת הביקורת של הבנק ביוני  .2

הוא עלול להימצא במצב , ה את החשש שמאחר שהמבקר הפנימי הוא עובד של בנק הפועלי הוועד
אחד מחברי הוועדה ביקש לקבל חוות דעת . של ניגוד ענייני  כשיהא עליו לבדוק נושאי  מסוימי 

משפטית בנושא מינויו של עובד בנק הפועלי  לתפקיד המבקר הפנימי של בנק יהב ובסיו  הישיבה 
 .דחיית המש& הדיו הוחלט על 

 הציגה היועצת המשפטית של בנק יהב את חוות הדעת 2002בישיבת ועדת הביקורת בדצמבר 
אי  היא רואה מניעה משפטית למינוי מבקר פנימי , כי כמפורט בחוות הדעת, וציינה, שכתבה בנושא

 עלתה כי מאחר שבוועדה, אול  היא ציינה. של בנק הפועלי  לתפקיד מבקר פנימי בבנק יהב
כמה חברי ועדה שיבחו . מובא הנושא לדיו , השאלה א  בנסיבות אלה עלול להתעורר ניגוד ענייני 

 שבה נהנה בנק יהב  ואחד מה  א! טע  כי המתכונת הקיימת , את מקצועיותו של המבקר הפנימי
ע  . ר היא היעילה ביות הניסיו  וכוח האד  של אג! הביקורת בבנק הפועלי  , המומחיות, מהידע

קיימת [בכל הנוגע לבדיקת ההתקשרויות בי  בנק יהב לבי  בנק הפועלי  "כי , זאת ציי  אותו חבר
, לפיכ&". שאפילו מבקר מקצועי יתקשה להתמודד עימה בהיותו עובד של אחד הגופי , ]בעיה

__________________ 
 .  לעיל6ראו הערה  18
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הועדה תשקול לבקש , בענייני  הנוגעי  להתקשרויות ע  בנק הפועלי "בסיו  הדיו  הוחלט כי 

 ". לערו& בדיקה, מעבר למבקר הפנימי, מגור  נוס!
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘Ï ˜ ·‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ Ì‚ ÈÎ2003 ,

 ¯‡Â È· ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â¯˘È‡˘2003 , ‡˘Â · ˙¯Â˜È· ‰ÏÏÎ ‡Ï
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ‰. 

כתב , ידיעת בנק ישראל את ממצאיו בנושאלאחר שמשרד מבקר המדינה הביא ל, 2003במרס  .3
כי המבקר הפנימי של הבנק לא בדק , בנק ישראל לבנק יהב בעניי  העסקאות ע  בנק הפועלי 

בשני  האחרונות א  הבנק עשה את הפעולות המתחייבות מהוראות החוק ומהוראות המפקח על 
 2003בודה שלו לשנת הבנק התבקש לדאוג לכ& שהמבקר הפנימי יכלול בתכניות הע. הבנקי 

שתכלול בי  ,  ביקורת בנושא  בתדירות שיקבע ואשר תאושר בוועדת הביקורת  ולשני  שלאחריה 
בדיקה א  כל ; זיהוי כל סוגי העסקאות של בנק יהב ע  בנק הפועלי : היתר את הפעולות האלה

י& קבלת בדיקת תקינות תהל; ת"סוג של עסקה אושר כנדרש על פי חוק החברות והוראות נב
 .ההחלטות שקד  לאישור כל סוג עסקה ויישו  החלטות הדירקטוריו  וועדותיו בנושא

החליטה ועדת הביקורת של בנק יהב בישיבתה , בעקבות הפנייה האמורה של בנק ישראל לבנק יהב
 ביקורת בנושא עסקות 2003להוסי! לתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת  "2003באפריל 
בתשובתו למשרד ". שתתייחס לנושאי  המנויי  בפניית בנק ישראל,  לבי  בנק הפועלי בי  הבנק

נוכח , ביקורת הנושא נערכת בימי  אלה ממש"כי ,  מסר בנק יהב2003מבקר המדינה מספטמבר 
 ". החלטת ועדת הביקורת ובהמש& לפניית בנק ישראל

המבקר הפנימי יערו& ביקורת "י כ, לגבי השני  הבאות החליטה ועדת הביקורת בישיבה האמורה
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ". בתדירות כפי שתיקבע על ידו ותאושר בועדת הביקורת] בנושא[

המלצה .  שני 3 בתדירות של אחת ל"כי המלי0 לבצע ביקורת זו ,  מסר המבקר הפנימי2003ביולי 
 ". זו תובא לאישור ועדת הביקורת באחת מישיבותיה הקרובות

מסר המבקר הפנימי בתשובתו האמורה , ביצוע הביקורת בנושא באמצעות גור  חיצוניאשר ל
לא , לפיכ&. טר  החליטה לפנות לגור  חיצוני בנושא זה"כי ועדת הביקורת , למשרד מבקר המדינה

בהתא  "כי ,  מסר2003בנק ישראל בתשובתו למשרד מבקר המדינה ביולי ". נעשתה פנייה כזו
נית  יהיה לגבש החלטה בדבר הצור& לערב ... ות הצפויות של המבקר הפנימילתוצאות של הביקור

 ". מחו0 למבקר הפנימי, בבדיקות אלה גור  נוס!
·‰È ˜ ·Â ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ,˙· ˙¯·ÁÂ Ì‡ ˙¯·Á Ì˙ÂÈ‰ ÏÚ ÛÒÂ  , ÌÈÈ‡˜ · ÌÈ„È‚‡˙ Ì‰

¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˜ÙÒÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó· ‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯Á˙Ó‰ ,¯˘˜ Ì‰È È· ˘È ¯ÂÓ‡ÎÂ ÌÈ
ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈ˜ÒÚ . ˜ · Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ‡Â‰ ·‰È ˜ · Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ¯Á‡Ó

ÌÈÏÚÂÙ‰ ,˘˘Á ˘È , „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓÏ ÚÏ˜ÈÈ ‡Â‰ ÌÈ˜ ·‰ È ˘ ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ‰ ˙˜È„· ˙Ú· ÈÎ
ÌÈ ÈÈ Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ê ˘˘Á ¯ÈÒ‰Ï È„Î , Ú ÓÈÈ ·‰È ˜ ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÏÈË‰ÏÓ ‰Ï‡ ˙Â‡˜ÒÚ ˙Â˙Â‡  ˙‡ ˜Â„·ÈÂ ÈÓÈ Ù‰ 
È ÂˆÈÁ ˙¯Â˜È· ÛÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡·.   
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 נושאי  נוספי  
 ל ללא חוזה"העסקת מנכ

באותו . ל שסיי  את תפקידו"במקו  המנכ, ל חדש" החל לעבוד בבנק יהב מנכ2001בנובמבר 
ר לחתו  "ל ולהסמי& את היו"חודש החליטה ועדת השכר לאשר את הסכ  השכר המוצע למנכ

 . עליו
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î Ó‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ÈÎ"Â„È˜Ù˙· ÏÁ‰ Ï , ˜ · ÂÓÚ Ì˙Á ‡Ï ÔÈÈ„Ú

‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ·‰È .‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,Î ÓÏ ˜ ·‰ ÔÈ· ÈÎ" ÌÈ‡ ˙‰ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ ‰˙ÈÈ‰ Ï
¯Î˘Ï ÌÈÂÂÏ ‰ ,Î Ó‰ ˙ ÚËÏ˘"Â˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ‰Ù ÏÚ· ÂÓÚ ÂÓÎÂÒ Ï , ‡Ï ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ

‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈÎÒ‰ÂÏ ÚˆÂ‰˘  .˜ ·Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î Ó ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ" Ï
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ ˙„‚Â Ó ‰ÊÂÁ ‡ÏÏ . ¯Î˘‰ ˙„ÚÂ Â¯˘È‡ ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·

Î ÓÏ ÌÈ ˜Â˙Ó ‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Â"Ï , È‡Ó·Â2003‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ÂÓÚ Ì˙Á  .   
 הלוואות לעובדי הבנק

העובדי  יהיו זכאי  להלוואות מכל הסוגי  "כי , אמרבהסכ  העבודה הקיבוצי של בנק יהב נ
כי האמור , עוד נאמר בהסכ ". הזכאי  לקבל הלוואות בבנק יהב, הנהוגי  לגבי עובדי המדינה

על ". והוא בבחינת הודעה מטע  הבנק כיצד ינהג בנושאי  אלו... אינו חלק מהסכ  העבודה"לעיל 
טרות מסוימות הלוואות בריבית נמוכה עד לסכו  עובדי בנק יהב מקבלי  מהבנק למ, פי האמור

עובדי הבנק יכולי  ג  לקבל הלוואות נוספות בריבית גבוהה . כמו עובדי המדינה, קבוע מראש
כי יתרת ההלוואות , מנתוני הבנק עולה. הבנק מסבסד את ההלוואות לעובדיו ממקורותיו שלו. יותר

 .ח" מיליו  ש18  הייתה כ2002לעובדיו בדצמבר 
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ê‡Ó ˙ÂÁÙÏ ÈÎ1995 È‡Ó· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ 2003 , ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï

˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ¯Î˘‰ ˙„ÚÂÂÏ Â‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ·‰È ˜ · , ÔÈ· Ô˙Â‚ÏÙ˙‰
˜ ·Ï Ô˙ÂÏÚÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,‡˘Â · ÔÂÈ„ ÂÓÊÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ Ì‚Â . ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜ ·Ï ,ÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ‰Ê ‡˘Â  Ï˘ Â˙ ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Ì„˜‰· Â‡ˆÓ .
 ¯·ÓËÙÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ˜ ·‰2003 , ÈÎ"‰ Â¯Á‡Ï ... ‰Ú·˜ 

ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÏÏÂÎ È‡¯˘‡ ˙¯˜˙ , ÌÂÈÓ Â˙·È˘È· ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂ„ ‡˘Â ‰Â26.6.03." 
2001 אנוש של הבנק בשנת מת  ההלוואות לעובדי בנק יהב מוסדר בנוהל שהכי  אג! משאבי .2
" בקשה למת  הלוואה"עובד המעוני  בהלוואה נדרש למלא טופס , על פי הנוהל).  הנוהל להל  (
נספח "לבקשה יש לצר! . ובו עליו לציי  בי  היתר את מטרת ההלוואה וסכומה, ) בקשה להל  (

יבויות שלו ושל ב  ובו על העובד לפרט את ההכנסות וההתחי, ) הנספח להל  " (לבקשת ההלוואה
 ).  ב  הזוג להל  (או בת זוגו 
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שלו ושל " השכר נטו" מסכו  35%ס& החזר האשראי החודשי של עובד לא יעלה על , על פי הנוהל

  .מגבלה זו נועדה להבטיח שיוכל להחזיר את ההלוואה).  תקרת האשראי להל   (19ב  הזוג
וזה מעביר אותה לאג! משאבי אנוש , צהלש  מת  המל, הבקשה מוגשת לממונה הישיר על העובד

האג! בודק , ) ועדת האשראי להל  (לקראת הדיו  בבקשה בוועדת האשראי לעובדי הבנק . בבנק
ס& , את שלמותה ותקינותה ומסכ  על גבי הנספח את ס& ההכנסות וההוצאות של העובד וב  הזוג

ת מסמכי ההלוואה לוועדת על האג! להעביר א. החזרי הלוואות קודמות וסכו  תקרת האשראי
הכולל מידע על " פרופיל לקוח"האשראי בי  היתר בצירו! תלושי שכר של העובד וב  הזוג ודוח 

. יתרת ההלוואות שטר  פרע והתחייבויותיו האחרות, חסכונותיו, ש בחשבו  העובד"יתרת העו
 .אה שאושרהאישור הבקשות בוועדת האשראי נעשה בחתימה על גבי הבקשה וציו  פרטי ההלוו

 בדק המבקר הפנימי של הבנק את נושא 2001  ו1998, 1996כי בשני  , ממסמכי הבנק עולה )א(
ניתנו הלוואות ללא אישור ועדת )  1:   (את הליקויי  האלה, בי  היתר, ההלוואות לעובדי  והעלה

 ; פת החגי הלוואות שלפי הנוהל נית  לתית  רק בתקופת החגי  ניתנו שלא בתקו)  2(;   האשראי
ניתנו הלוואות )  4(;   20"מרכוז חובות"ניתנו הלוואות נוספות לעובדי  שקיבלו הלוואה ל)  3(

יש שלא נבדקה )  5(;   בסכומי  החורגי  מהסכומי  המרביי  שנית  לתת למטרה שלה ה  מיועדות
 .תקרת האשראי קוד  אישור ההלוואה

, בי  היתר, ויי  שהעלה המבקר הפנימי והחליטהכי ועדת הביקורת דנה בליק, ממסמכי הבנק עולה
כי בעקבות , הבנק כתב למשרד מבקר המדינה. כי על הבנק להקפיד לפעול על פי הנהלי  בנושא

וכי הבנק עושה , לרבות הכנת טיוטת נוהל בנושא, ממצאי המבקר הפנימי ננקטו פעולות שונות
 .להסדרה מלאה ומהירה של הנושא

. 200321 1999 הלוואות שנת  הבנק לעובדיו בשני  36שרד מבקר המדינה  בדק מ2003ביוני  )ב(
 : חלק  מהסוגי  שהעלה המבקר הפנימי, כי במת  חלק מההלוואות היו ליקויי , מהבדיקה עולה

‰˘˜·‰ È·‚ ÏÚ Ô˙Â‡ ‰¯˘È‡ È‡¯˘‡‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡Ï· Â ˙È  ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˘ÂÏ˘ . ÌÈÁÙÒ ‰
 Â˜„· ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙È·¯ÓÏ ˙Â˘˜·Ï)28Ó -36 ,Î Ô‰˘-80% ( ÔÙÂ‡· Â‡ÏÂÓ Â‡ Â‡ÏÂÓ ‡Ï

È˜ÏÁ ,È‡¯˘‡‰ ˙¯˜˙ ÌÂÎÒ Ì‰· ÔÈÂˆ ‡ÏÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ ·‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰˜È„·· ‰˘ÚÈ˙ È‡¯˘‡‰ ˙¯˜˙ Ï˘ ‰˜È„·‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È

„·ÂÚ‰ Ï˘ Â Â·˘Á· , ÌÂ¯‚˙˘ ‰‡ÂÂÏ‰ Ô˙Ó ÏÚ ÚÈ¯˙˙ ˜ ·‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘Â
È¯ÁÏÈ‡¯˘‡‰ ˙¯˜˙Ó ‰‚. 

17 ÁÂ„ ‰˘˜·Ï Û¯Âˆ˘ ‡Ï· Â ˙È  ˙Â‡ÂÂÏ‰ "ÁÂ˜Ï ÏÈÙÂ¯Ù" ,16 ‡Ï· Â ˙È  ˙Â‡ÂÂÏ‰ 
Â „·ÂÚ‰ Ï˘ ¯Î˘ ˘ÂÏ˙ ‰˘˜·Ï Û¯Âˆ˘-11 -¯È˘È‰ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ‡ÏÏ  . ·˙Î ˜ ·‰

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· , ÈÎ" ˙Ú· ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ÌÈ‡ˆÓ  ÁÂ˜Ï ÏÈÙÂ¯ÙÂ ¯Î˘ È Â˙ 
ÔÂÈ„‰ ,·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· ,˜ ·‰ È„·ÂÚ· ¯·Â„ÓÂ ˙ÂÈ‰ . ÌÈÎÓÒÓ‰ Û¯ˆÏ ‰·ÈÒ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚ

‡˘Â · ."˜ ·Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ë˜  ˘ ÍÈÏ‰‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ Â˙·Â˘˙ ÈÎ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÙ¯Âˆ Ô‰ÏÂ Â˜„· ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ¯˙È È·‚Ï . Ì‡

˜ ·‰ ˙Ú„Ï ,ÓÓ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ˙˜È„·Ï ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰·˘ÁÂ , ˙‡ Ô˜˙È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‡„ÂÂÈÂ Ï‰Â ‰ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ‚‰Â  ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÈÎ . 

__________________ 
, מס הכנסה(בניכוי תשלומי החובה ,  שלפיו מחושבת תקרת האשראי הוא שכר הברוטו"השכר נטו" 19

: ולפני ניכוי סכומי  נוספי  כגו , והתחייבויות בשל כרטיסי אשראי) ביטוח בריאות וביטוח לאומי
 .הפרשות לקופות גמל ולקרנות השתלמות והפקדות בחסכונות שוני 

 שנקלע למצוקה כלכלית ופורסת את החזר ההלוואות על פני הלוואה המאחדת חובות קודמי  של לווה 20
, מי שקיבל הלוואה למרכוז חובות לא יוכל לקבל מהבנק הלוואות נוספות, על פי הנוהל. תקופה ארוכה

 .אלא בנסיבות חריגות, עד תו  פירעו  ההלוואה, ש"לרבות יתרות חובה בחשבו  העו
 .  וטר  נפרעו במועד הביקורת עובדי13 נבדקו טופסי ההלוואות שניתנו ל 21
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Â˜„· ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï ˙Â˘˜·‰ ˙È·¯ÓÏ , Ô· Ï˘ ˙¯Á‡ ‰Ò Î‰ Â‡ ¯Î˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Â ÈÈˆ Ô‰·˘
 Ì‚ÂÊ)17Ó -20 , Ô‰˘85%( , ÏÚ ¯Â˘È‡ Â‡ ‚ÂÊ‰ Ô· Ï˘ ¯Î˘ ˘ÂÏ˙ ‰˘˜·Ï Û¯Âˆ ‡Ï

‰Ò Î‰‰ ,ÔÈÈ Ú‰ ÈÙÏ ,¯˘Â‡ ˙Â˘˜·‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ÂÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‡Î
‚ÂÊ‰ Ô· Ï˘ ‰Ò Î‰ ÒÈÒ· ÏÚ Ì‚ ˙·˘ÂÁÓ È‡¯˘‡‰ ˙¯˜˙ , ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È

‰˘˜·Ï ÂÙ¯ÂˆÈ Â˙Ò Î‰ ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ ·Â˘ÈÁ‰ ÒÂÒÈ·Ï. 
כי הנוהל שהביקורת העלתה ליקויי  ביישומו הוא , הבנק כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה

הלי& , עד כניסתו לתוק!. "לכ  אי  חובה לעמוד בכל הוראותיו, "אישורהנמצא בהליכי , נוהל חדש"
 .ייער& הבנק ליישומו, ולכשיאושר הנוהל, "אישור ההלוואות נעשה כמקובל לגבי עובדי המדינה

˜ ·Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ ˘· „ÂÚ ˘·Â‚ Ï‰Â ‰ ÈÎ2001 , ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚÂÙ·Â
ÏÚ ‰˘Ú  Â˜„· ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ÂÈÙ  ,È‡· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ- ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î Â¯Â˘È‡

˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ô˙Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ÌÈÓÚËÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÁÎÂ 
˙Â„ÈÁ‡Â ÏÂÙÈË· ÔÂÈÂÂ˘ Ï˘ , ¯Â¯·Â ¯˘Â‡Ó Ï‰Â  Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜È ˜ ·‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˜ ·· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÈ˘ .  
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,  ÈÎ ÌÈÓÈÂ˜Ó Ì È‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ô˙Ó ÌÂÁ˙· ˜ ·‰ ÈÏ‰Â
Ì‡ÂÏÓ· , ÂÏ·˜˙‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÂÁÂ„ Û‡ ÏÚ

Ì‰È˙Â·˜Ú· .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÂÏÚÙÈ ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ.   
 ר ועדת ההנהלה "ר הדירקטוריו  ויו"עדכו  הסדרי הפרישה של יו

לאשר לכמה מבכירי הבנק , חליט הדירקטוריו  של בנק יהב בהמלצת ועדת השכר ה1997בדצמבר 
לקצבה חודשית , לפי בחירת , א  יפוטרו הבכירי  ה  יהיו זכאי , הסדרי פרישה מיוחדי  ולפיה 

 מהמתחייב על פי החוק לכל 200% או לפיצויי  בשיעור 65בשיעור מסוי  מיו  הפיטורי  ועד גיל 
אישור ההסדרי  הותנה בכ& שהבכירי  האמורי  ).  הסדרי הפרישה המיוחדי  להל  (שנת עבודה 

,  חת  הבנק ע  הבכירי  חוזי עבודה אישיי 1998בפברואר . יתקשרו ע  הבנק בחוזה עבודה אישי
 . ובה  נכללו הסדרי הפרישה המיוחדי 

, וציי  בבנקעד אותו מועד הועסקו בכירי  אלה כעובדי  קבועי  על פי הסכמי העבודה הקיב
 ולקצבה חודשית מקר    22 א  יפוטרו  100%ומתוק! זאת היו זכאי  לפיצויי פיטורי  בשיעור של 

 . החל בגיל הפרישה, לפי מספר שנות הוותק שצברו, הפנסיה
כי הבסיס להחלטת הדירקטוריו  האמורה היה רצו  הבנק , הבנק הסביר למשרד מבקר המדינה

שלו היה הסכ  (ל "הנו עד אז במש& שני  משכר צמוד לשכר המנכ שנ להעביר את אות  בכירי  

__________________ 
ורק בנסיבות מיוחדות הקבועות בהסכמי  הקיבוציי  ובהסכמת נציגות , העובדי  נהנו מקביעות 22

 .היה אפשר לפטר , העובדי 
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 לחוזי  אישיי  שיאפשרו  וג  מקביעות ) אישי הכולל אפשרות להפסקתו בתנאי  הקבועי  בו

הסדרי הפרישה , לפי הסברי הבנק. תגמול נאות וגמישות ניהולית לרבות פיטורי  בעת הצור&
והיה בה  משו  פיצוי על הוויתור , שלא היה דומה לו, ההמיוחדי  היו פועל יוצא של מצב ייחודי ז

 . של אות  בכירי  על מעמד  כעובדי  קבועי 
ר "אישרו מוסדות הבנק הסדרי  כאלה ג  ליו, במקביל לאישור הסדרי הפרישה המיוחדי  לבכירי 

להל  (אז ר ועדת ההנהלה של הדירקטוריו  ד"וליו) ר הדירקטוריו " יו להל  (הדירקטוריו  הנוכחי 
הביקורת העלתה ליקויי  בתהלי& קבלת ההחלטות לגבי מת  הסדרי . 23)ר ועדת ההנהלה" יו 

 :ולהל  הפרטי , רי "הפרישה המיוחדי  ליו
בהמש& למשא ומת  ארו& שניהל הבנק ע  הבכירי  לגבי המעבר לעבודה לפי חוזי   ) א( .1

 לפני ועדת 1997דירקטוריו  בדצמבר ר ה"העלה יו, שבמסגרתו נדונו הצעות שלא צלחו, אישיי 
הסדרי "כי , ר הסביר לוועדה"היו. את ההצעה למת  הסדרי הפרישה המיוחדי  לבכירי , שכר

עובד שעבד .  א:   הפרישה המוצעי  צריכי  לחול על מי שעומד בכל התנאי  הבאי  במצטבר
עובד שעבודתו .  ג;   אישיי חוזה עבודה "עובד עפ.  ב;   ל ומעלה"לפחות שבע שני  בתפקיד סמנכ

, בפועל. כנהוג בחוק הגמלאות,  לפחות40עובד בגיל .  ד;   י התפטרותו"הסתיימה בבנק שלא ע
ר ועדת ההנהלה אשר "ר הדירקטוריו  ויו"לגבי יו... ההצעה מובאת לגבי עובדי הבנק הבכירי 

דת הביקורת בהתא  הנושא ידו  ויהיה כפו! להחלטת וע, עומדי  בתנאי הזכאות שפורטו לעיל
 ". 24להוראות הדי 
אישרה האסיפה הכללית את הסדרי , בהמלצת ועדת הביקורת והדירקטוריו , 1997בסו! דצמבר 

ולפיה  ג  ה  , )רי " היו להל  (ר ועדת ההנהלה "ר הדירקטוריו  וליו"הפרישה המיוחדי  ג  ליו
שלומי קצבה חודשית בשיעור  משכר  לבי  ת200%יהיו זכאי  לבחור בי  פיצויי פרישה בס& 

 .וזאת בלי שזכאות  להסדרי  תהיה תלויה בנסיבות סיו  עבודת  בבנק, שנקבע לבכירי 
רי  על פי הסכ  עבודה אישי שכלל סעי! בעניי  "כי באותה עת כבר הועסקו היו, יצוי  )ב(
  יהיו זכאי  ובו נאמר כי ע  פקיעת כהונת  או סיו  תפקיד  מכל סיבה שהיא ה, "פקיעת כהונה"

 ".בשיעור של חודש לכל שנת עבודה, 1963 ג"בהתא  לחוק פיצויי פיטורי  תשכ"לפיצויי פיטורי  
 ¯·Óˆ„Ó ¯Î˘ ˙„ÚÂ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÙ ÏÚ1997 ,ÂÈ ¯È·Ò‰ ‡Ï" ˙„ÚÂÂÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

ÂÈ Ï˘Â ÂÏ˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È ÚÂ„Ó ¯Î˘" ˙Ú ‰˙Â‡·Â ÏÏÎ· ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ¯
Ë¯Ù· ,ÓÂ ÌÈ¯ÈÎ·Ï Ô˙È ˘ ¯ÂÚÈ˘· ÚÂ„)ÌÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰ ÈÙÏ ¯ÂÓ‡Î Â˜ÒÚÂ‰˘ , È¯„Ò‰Â

˜ ·‰ È¯·Ò‰ ÈÙÏ Â„ÚÂ  ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ‰˘È¯Ù‰ , ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ „ÓÚÓ ÏÚ Ì¯Â˙ÈÂ ÏÚ ˙ÂˆÙÏ
ÌÈÚÂ·˜( ,‰Ï‡ ÌÈ¯·„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ  Â˘˜È· ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‚Â. 

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó Ì‚ ,ÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰‰ÏÂÚ ÔÈ‡ ˙ÈÏ ,
ÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˘È¯Ù È¯„Ò‰ ÔÂÎ„ÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ"Ì‰Ï Â‚ˆÂ‰ ÌÈ¯ , ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÎÂ

Ì Î„ÚÏ Í¯Âˆ ˘È ÔÎ‡ Ì‡ Â Á· Ì‰˘ ¯Á‡Ï ÂÏ·˜˙‰. 
 1989ר הדירקטוריו  של בנק יהב מספטמבר "ר ועדת ההנהלה שימש בתפקיד יו"יו ) א( .2

, ר ועדת ההנהלה" מטע  בנק הפועלי  ויו הוא שימש דירקטור1997החל במאי . 1997ועד מאי 
עוגנו בהסכ  עבודה אישי שנחת  עמו באוגוסט , לרבות שכרו, ר הוועדה"והסדרי העסקתו כיו

1997. 
__________________ 

ר ועדת "על תקופת כהונתו של יו. 1997ר הדירקטוריו  הנוכחי של הבנק מונה לתפקיד במאי "יו 23
 .ההנהלה ראו להל 

, ת"והוראות נב, שהייתה בתוק1 באותה העת, 1983 ג"התשמ, ]נוסח חדש[חברות על פי פקודת ה 24
עדכו  שכר  ותנאי העסקת  של דירקטורי  ייעשה בידי האסיפה הכללית לאחר אישור ועדת הביקורת 

 .והדירקטוריו 
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על פי דרישת בנק ישראל "כי , ר הדירקטוריו " דיווח יו1997בישיבת הדירקטוריו  בנובמבר  )ב(
לפני  , לפיכ& ניתנה על ידי בנק ישראל.  דירקטור אינו יכול לקבל שכר מעבר לגמול דירקטורי

ר ועדת ההנהלה ימשי& לקבל שכר כפי שהוחלט עד ליו  "הסכמה עקרונית לכ& שיו, משורת הדי 
במועד זה יפסקו יחסי עובד . בכפו! לאישור על ידי מוסדותיו המוסמכי  של הבנק, 31.12.97

. ופת הסתגלות בהתא  להסכ  העסקתווהוא יצא לתק, ]ר ועדת ההנהלה"יו[ומעביד בי  הבנק לבי  
, עד להבאת הנושא לאישורה של האסיפה הכללית, שכר ששול  עד מועד האישור יחשב כמקדמה

 ". וכפו! להחלטתה
 התקיימו ישיבות  ר ועדת ההנהלה " יו  לפני הפסקת עבודתו של יו  30.12.97ביו   )ג(

מור לעיל החלת הסדרי הפרישה שבה  נידונה ואושרה כא, הדירקטוריו  והאסיפה הכללית
לפני אישור החלת , באות  הישיבות. ר ועדת ההנהלה"ר הדירקטוריו  ועל יו"המיוחדי  ג  על יו

אישרו הדירקטוריו  והאסיפה הכללית את הפסקת עבודתו , רי "הסדרי הפרישה המיוחדי  על היו
 . ר ועדת ההנהלה למחרת היו "של יו

˜ ·‰ È¯·„Ï ,¯ÂÓ‡Î ,¯Ù‰ È¯„Ò‰ È„Î Â¯˘Â‡Â ÌÈ„ÁÂÈÓ Ì‰ ÌÈ¯ÈÎ·Ï ÂÚ·˜ ˘ ‰˘È
ÌÈÈ˘È‡ ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÂÓÈÎÒÈ ÌÈ¯ÈÎ·‰˘ .ÂÈÏ ¯˘‡" ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ¯- ÂÊ ‡Ï 

È˘È‡ ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙Á ‰È‰ ¯·Î ‡Â‰˘ „·Ï· ,ÏÚÂÙ·˘ ‡Ï‡ , ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ˘ÓÓ
ÂÈÏÚ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙ÏÁ‰· ,Â˙„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ¯·Î .È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ˙Â·

 ÏÚ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙ÏÁ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚ· Â „ ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡
ÂÈ"‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ¯ . È¯„Ò‰ ˙‡ ·ÈËÈ‰Ï ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó ‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï

¯ÎÈ  ‰Î ¯ÂÚÈ˘· „ÂÚÂ Â˙˘È¯Ù . 
ר " וע  יו25ר ועדת ההנהלה" ע  יו1998על פי הסכמי הפרישה החדשי  שנחתמו במאי  .3
ר ועדת ההנהלה היה זכאי לבחור באחת משתי החלופות האמורות של הסדרי "יו, דירקטוריו ה

ר הדירקטוריו  יוכל לבחור "ואילו יו, הפרישה המיוחדי  רק א  הסתיימה כהונתו שלא ביוזמתו
 .באחת משתי החלופות א  יסתיי  תפקידו מכל סיבה שהיא

 ÂÊ ˙È˙Â‰Ó ‰·Ë‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡-ÈÙÏ˘ ÂÈ ‰ ‰ÈÈ ‰" È¯„Ò‰Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
 Â˙ÓÊÂÈ· Â˙„Â·Ú ˙‡ ˜ÈÒÙÈ Ì‡ Ì‚ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ‰˘È¯Ù‰-‰¯‰·Â‰  ,‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ÏÚ ,

Â˙˘È¯Ù È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú· Â „˘ ˙Ú· ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓÏ. 
, 1998בספטמבר )  א:   (רי  גדלה בעקבות העדכו  כלהל "העלות של הסדרי הפרישה של היו .4

ר ועדת ההנהלה לקבל קצבה חודשית עד "החל יו, ימי חופשהלאחר חופשת ההסתגלות וניצול 
כי ,  עולה2003מנתוני  שהמציא הבנק למשרד מבקר המדינה באפריל . 2002 ביוני 65הגיעו לגיל 

לעומת עלות של , ח"ר ועדת ההנהלה הסתכמה בכחצי מיליו  ש"עלות הסדרי פרישתו של יו
לפי חישובי משרד מבקר , צויי  שהגיעו לוח שהייתה נגרמת אילו שולמו לו הפי" ש190,000
סמו& , 1998בשנת , על פי הסדרי הפרישה המקוריי )  ב.   (על פי הסכ  הפרישה הקוד , המדינה

 180,000 ר הדירקטוריו  זכאי לפיצויי פיטורי  בס& כ"היה יו, לאישור הסדרי הפרישה המיוחדי 
יה יכול לבחור באותו מועד בפיצויי על פי הסכ  הפרישה המעודכ  הוא ה, לעומת זאת. ח"ש

על פי הערכה , 2001ח או בקצבה חודשית ששוערכה לסו! דצמבר " ש360,000 פיטורי  בס& כ
 . ח" מיליו  ש1.8 בסכו  של כ, אקטוארית שעשה הבנק במהל& הביקורת בנושא

__________________ 
, 1997ר ועדת ההנהלה בדצמבר "מוסדות הבנק אישרו כאמור את הסדרי פרישתו המעודכני  של יו 25

 .1998אול  הסכ  הפרישה המעודכ  נחת  עמו רק במאי ; סו1 אותו חודש הוא פרש מתפקידווב
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‰ÏÂÚ ÔÈ‡ ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó , Ï˘ Ì˙˘È¯Ù È¯„Ò‰ ¯ÂÙÈ˘ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ

È‰Â"ÌÈ¯ , Ï˘ ˙ÂÏÚ· ÈÂ È˘‰ ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ Â˙  Â‚ˆÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ˘ ¯Á‡Ï ÂÏ·˜˙‰
Ì˙˘È¯Ù È¯„Ò‰ , ˙Â‡ˆÂ‰ ˜ ·Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ˘ ÌÈ„˜˙ ÌÂ˘Ó Ì¯ÂÙÈ˘· ˘È˘ ‰„·ÂÚ‰Â

˙ÂÙÒÂ  . 
כי האסיפה הכללית , 2002ר הדירקטוריו  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס "יו .5

היא ] פרישתי[עלות : "עוד כתב בתשובתו; לפני קבלת ההחלטהידעה את כל הנתוני  לאשור  
העלות יורדת ככל שהשני  חולפות ותו& , ומעבר לזאת, מאחר והנני מכה  בתפקידי, תיאורטית

הפרטיכלי  ... בנוגע לתהלי& קבלת ההחלטות. מספר שני  היא תהיה חסרת משמעות לחלוטי 
רשמיות שהתקבלו אחרי מסכת של דיוני  בי  אליה  מתייחסת הביקורת משקפי  את ההחלטות ה

הדירקטוריו  . הדירקטוריו  והאסיפה הכללית, טר  הבאת  לישיבות הועדות, מקבלי ההחלטות
בוחני  אותו ויודעי  במדוייק מה  הנושאי  שעל סדר , ובעלי המניות מקבלי  את החומר הנדרש

 ".המובאי  להחלטה, היו 
, היו כדי ] רי "היו[הליכי האישור של הסכמי ההעסקה של "י כ, הבנק כתב למשרד מבקר המדינה

 ואישור האסיפה   בראשה עומד דירקטור חיצוני  ואלה כללו בי  היתר אישור ועדת הביקורת 
כל אחד מהפורומי  שד  בנושא קיבל לידיו את מלוא החומר . הכללית של בעלי המניות של הבנק

כל אחד מחברי הפורומי  אלה ג  קיבל סדר . ל בסיס זהוההחלטות נתקבלו ע, והנתוני  הרלבנטי 
הרי שכל אחד , אשר לאסיפה הכללית של בעלי המניות. בו פורטו הנושאי  הנדוני , יו  מראש

, ובהסמכתו, ונציג זה מצביע בש  בעל המניות ששלחו, מבעלי המניות ממנה את נציגו לאסיפה
שמחו0 , כי דיוני  אלה, מוב . ת הישיבהוחזקה על כל בעל מניות שעור& עבודת הכנה לקרא

ישיבות , שכ  מדובר בדיוני  פנימיי . אי  לה  תיעוד בפרוטוקולי  של האסיפה הכללית, לישיבה
כי בעלי המניות אוטונומיי  וריבוניי  להחליט א  לאשר את ההתקשרויות א  , עוד מוב . ושיחות

 ".לפי שיקול דעת , לאו
 ·Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂÈÏÂ ˜"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ , ÌÈÎÓÒÓ ÂÏ Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Ì‰ ÈÎ

 È·˘ÂÈ‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÒ¯ÂÙ‰
˘‡¯ .ÂÈÏÂ ˜ ·Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ"¯ , Ú„ÈÓ‰ ˙„ÓÚ‰Ï Â„ÚÂ  ˙Â·È˘È‰ ÈÎ

È‡Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ·ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÏÎ ˙Â˘¯Ï ˘Â¯„‰ ˜ÈÓÚÓ Á¯Â‡· ¯Â˘
‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘·Â .˙Â·È˘È‰ È ÙÏ ‰Ù ÏÚ· ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ‡Ï ÌÈ ÂÈ„ ,ÌÚ·Ë ÌˆÚÓ , Ì È‡

 ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ Ì‰· ¯ÒÓ ˘ Ú„ÈÓ‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡Â ÌÈ¯·Á‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ
ÌÈ¯·Á‰ .ÔÎÏ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‡ Ì‚ , ˜ ·‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ÍÎ· ÔÈ‡

¯ÂÙÓÂ È ÈÈ Ú ÔÂÈ„ ˙·ÂÁÓÌ¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â · Ë ,˙Â·È˘È‰ ÍÏ‰Ó· , „ÂÚÈ˙ÓÂ
‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ· ˘ÓÈ˘˘ Ú„ÈÓ‰ ÛÂ¯Èˆ· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰Ï‡ ˙Â·È˘È. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˜ ·· ˙ÂÈ Ó ˙ÏÚ· ¯ÂÓ‡Î ‡È‰ ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ , Û˙˙˘‰ ‰‚Èˆ  ÔÎÏÂ
˘‡¯ È·˘ÂÈ‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú ÔÈÈ Ú· ˜ ·‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙·È˘È· . „Â‚È ·

 ‰ÏÂÈ‰Â ˜ ·‰ ˙Á" ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘ÈÏ Ô ÂÎ˙Ó ˙ÂÈ Ó ÏÚ· ÏÎ ÈÎ ¯- ‰˙ÏÚ‰ 
˙¯Â˜È·‰ , È·˘ÂÈ‰ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú· Ô„ ‡Ï ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· Ì¯Â˘È‡ Ì„Â˜ Ì‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó·Â ˘‡¯ . ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÈÁ ‰ Â ˙È  ‰¯·Á‰ ‚Èˆ Ï ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ,Î ÂÏÂ˙ÂÈÏÏ , ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· Â˙Ú·ˆ‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï

‰Ê ‡˘Â · . 
ÔÂÈ„ ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ ÌÈÈ˜˙ ˜ ·‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ÔÂÈ„ ÏÎ È ÙÏ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

‰ Â„ ‰ ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ Â‚ˆÂÈÂ ˙Â„·ÂÚ‰ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘ , ˙‡ ‰Á ˙ ‰¯·Á‰Â
ÔÂÈ„Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â · Ì˙Ú·ˆ‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‰È‚Èˆ . 
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✩  
‡ˆÓÓÓ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ È ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È· ÈÎ , ‰ÙÈÒ‡‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

ÂÈ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú ÔÈÈ Ú· ˙ÈÏÏÎ‰"ÂÈ Ï˘Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ¯ , ‡Ï
‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰ ‡ÂÏÓ Â‚ˆÂ‰ . Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó

‰ÏÂÚ ÔÈ‡ Ì‚ ˙Â·È˘È‰ ,ÒÂÓ È¯·Á ÈÎ ÒÂÒÈ·Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡Â ÌÈ¯·Ò‰ Â˘¯„ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˜ ·‰ ˙Â„
Ì¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰˘ ‰Úˆ‰‰ , ‰ËÏÁ‰Ï ÂÈ‰È˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÏÚ ·˙Î· Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÚˆÂÓ‰ ,·  ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ˘ Û‡"‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ‰Ê Ú„ÈÓ Ì‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ˘È ˙. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÏÈÁ˙· ˜ ·Ï ¯ÈÚ‰ 2002 ,·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÔÁ·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ˙Ï

ÂÈ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ È¯„Ò‰ ÔÂÎ„Ú ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰"ÂÈÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯" ˙„ÚÂ ¯
Â˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÈÂ ‰Ï‰ ‰‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ÈÎÂ , ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ

ÂÈ˙Â„ÒÂÓ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈÏ‰  . 
כי החליט לוותר על , הבנקל "ר הדירקטוריו  למנכ"הודיע יו, לאחר הביקורת בנושא, 2002באפריל 

הדירקטוריו  רש  את ;  הודיע על כ& בישיבת דירקטוריו 2002ובמאי , עדכו  הסדרי פרישתו
 .2002 ביולי  והאסיפה הכללית , 2002ועדת הביקורת אישרה את הדבר ביוני . הודעתו

 את  אישר דירקטוריו  הבנק נוהל המסדיר2002כי בנובמבר ,  העלה2003מעקב שנעשה במאי 
כי לפני , בי  היתר, נקבע, ת"המבוסס על הוראות נב, בנוהל זה. עבודת הדירקטוריו  וועדותיו

פירוט של סדר היו  של הישיבות , לפי העניי , הישיבות יישלחו לחברי הדירקטוריו  או לוועדה
על במקרי  חריגי  ו. החומר יימסר בדר& כלל זמ  מספיק לפני הישיבה... חומר הרקע לישיבות"ו

מסמכי  בעלי רגישות מיוחדת לא יישלחו מראש , ]לפי העניי , הדירקטוריו  או הוועדה[ר "דעת יו
המאפשר , חומר הרקע שיישלח יכלול ג  משמעויות והשלכות לרבות השלכה כספית. לדירקטורי 

חומר רקע זה יישמר במשרדי הבנק ביחד ע  . התייחסות משמעותית לענייני  הנדוני  בישיבה
   ".וקול הישיבהפרוט

 חשש לניגוד ענייני  של דירקטורי 
יוצרי  ניגוד של , לא יכה  כדירקטור אד  שעסקיו או עיסוקיו השוטפי "כי , ת נקבע"בהוראות נב

ענייני  בדר& של קבע בינו לבי  התאגיד או שקיי  חשש כי ה  עלולי  ליצור ניגוד ענייני  בדר& 
 חב חובת דירקטור, 1999 ט"התשנ,  על פי חוק החברות,כמו כ ". של קבע בינו לבי  התאגיד

מכל פעולה שיש בה "להימנע ובכלל זה , ל לטובתהופעלג בתו  לב וונהעליו ל, אמוני  לחברה
 .26"יניו האישיי יני  בי  מילוי תפקידו בחברה לבי  מילוי תפקיד אחר שלו או לבי  עניניגוד עני

1. ˜ÙÒÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ,¯ÂÓ‡Î , ·‰È ˜ ·ÏÌÂÏ˘˙· ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,
·‰È ˜ ·· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ „Á‡ ÈÎ , ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · È„È· ‰ ÂÓ˘) ÔÏ‰Ï-‡ ¯ÂË˜¯È„ '( , ‡Â‰

Î ÓÏ ‰ ˘Ó"ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·· ˙Â·˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓÂ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · Ï . ÔÈ· ÔÈÎÓ ‰Ê Û‚‡
·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ¯Â·Ú ·‰È ˜ ·Ï ˘‚ÂÓ‰ ·ÂÈÁ‰ ˙‡ ¯˙È‰ ,˜˘ ÌÈ¯ÈÁÓ ÈÙ ÏÚ ˙Ú·Â

ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·· ˙¯Á‡ ‰·ÈËÁ ,‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÚ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ Á˜ÙÓÂ . ÂÊ ˙Â·¯ÂÚÓ
‡ ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ '·‰È ˜ ·Ï Ô˙Â  ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·˘ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘· ÏÂÙÈË· , ˘˘Á ‰ÏÚÓ

‰Ê ‡˘Â · ˜ ·· ¯ÂË˜¯È„Î ÂÏÚÂÙ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï . 
__________________ 

  .2000 שהייתה בתוק1 עד פברואר 1983 ג"התשמ, ]נוסח חדש[החברות הוראה זו קבועה ג  בפקודת  26
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡· ˜ ·‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙·È˘È· ÈÎ2002 ,Ó· ˙ÂÁÂ„· ÔÂÈ„‰ ˙¯‚Ò

˜ ·‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ,ÔÂ„  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ï ÌÂÏ˘˙‰
 ¯‡Â ÈÓ ÏÁ‰ ·˘ÁÓ ˙ÏÂÚÙÏ ÛÈ¯Ú˙‰ ˙‡ÏÚ‰Ï ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ˙˘È¯„Â2002 .‡ ¯ÂË˜¯È„ ,'

‰·È˘È· ÁÎ ˘ , ÔÈÈˆÂ ‰Ê ‡˘Â · ÔÂÈ„‰ ˙Ú· ‡ˆÈ ‡Ï)ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Ì˘¯ ˘ ÈÙÎ( , ÈÎ" Ì Ó‡
· ·¯ÂÚÓ È ‡·˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ È¯ÈÁÓ ‡˘Â  ,ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · „ˆÓ , ˙ÂÏÈÓ ¯ÙÒÓ ÛÈÒÂ‡ Í‡

Ú˜¯ "... ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ·ÈÈÁÓ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ ¯È·Ò‰ Í˘Ó‰·Â
·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ˜ÙÒÓ ,˜ ·‰ ˙Â·¯Ï . ÌÈÎ¯„Ï ¯˘‡· ˙Â„ÓÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÂÚÈ·‰ ÔÂÈ„·

‡˘Â · ËÂ˜ Ï ˜ ·‰ ÏÚ˘ . 
לו היה מדובר בדיו  "כי , בי  היתר,  כתב בנק יהב2003דינה מספטמבר בתגובתו למשרד מבקר המ

 לא  ל "א& מקו  שמדובר בדיווח של המנכ,  ספק א  יכול היה להשתת! של קבלת החלטות 
בהקשר , שעה שכאמור כל הנוכחי  מודעי  למעמדו ותפקידו של הדירקטור, הייתה מניעה לכ&

אי  "כי , בי  היתר',  כתב דירקטור א2003מדינה באוגוסט בתגובתו למשרד מבקר ה". הנושא הנדו 
אלא רק בעריכת החיוב על פי מחירי  , מעורבות בקביעת מחירי השירות] בנק הפועלי [לחשבות 
נושא הדיו  ... ובהעברתו ליהב, לפי העניי , על ידי הגור  המוסמ& בבנק הפועלי , כאמור, שנקבעו

 שירותי המחשוב עלה בהקשר להפרשה שהופיעה בדוחות ועניי  עלות, היה הדוחות הכספיי 
 לגבי עיתוי הצגת החיוב È·ÈËÓ¯ÂÙ È‡ ‰¯‰·‰27˙אני ראיתי לנכו  לתת . האמורי  בקשר לנושא זה
לא היתה סוגיה ובוודאי שלא ... אשר נשלח על ידי חשבות בנק הפועלי , בגי  השירותי  האמורי 

ולא היתה צריכה לעמוד בפני , ולפיכ& לא עמדה, ו אשר הועמדה על סדר הי, עיסקה הקשורה בכ&
מתוכ  הדיו  עצמו עולה כי עניי  עלות ... בדיו  בסוגיה' להשתת!'או לא ' להשתת!'השאלה הא  

ולא הוכרע דבר , וממילא לא נדו  כנושא בפני עצמו, באותה עת, מ"שירותי המחשוב היה עדיי  במו
 ". לגביו באותו מועד

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„ ,‡ ¯ÂË˜¯È„˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ' ‡˘Â · ÔÂÈ„· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú ÓÈÈ
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·· ˙Â·˘Á‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · ˙Ï‰ ‰ ¯·ÁÎ Â˙„Â·ÚÏ ˙Â¯È˘È Ú‚Â ‰ .

Ì‚Ù‰ ˙‡ ˙‡Ù¯Ó ‰ È‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ÔÂÈ„·˘ ‰„·ÂÚ‰ , ÌÈÈÂ˘Ú ÔÂÈ„· ÔÎ˘
˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ,È¯Á‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ú Î˘ÏÂ ˙Â„ÓÚ ÚÈ·‰ÏÌ˙„ÓÚ ˙˜„ˆ· Ì .

 ÔÈÈ Ú· ÌÈ˜ ·‰ È ˘ ÔÈ· ˙Ú ‰˙Â‡· Ï‰ ˙‰˘ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ¯Â‡Ï ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ Û‡ ˙Â˘È‚¯‰
·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ È¯ÈÁÓ .‡ ¯ÂË˜¯È„ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ·‰È ˜ · ÏÚ ' ˜ÏÁ ÏÂËÈÈ

‰Ê ÔÂ‚Î ÔÂÈ„·. 
. פקידור הדירקטוריו  הנוכחי לת" מונה כאמור יו1997בישיבת דירקטוריו  בנק יהב במאי  .2

 חברת  להל  (ר הדירקטוריו  של חברה העוסקת בניהול קר  פנסיה "ר כיו"במועד מינויו כיה  היו
העוסקת בניהול של כמה קופות גמל וקר  , ר הדירקטוריו  בחברת בת שלה"וכ  כיו, )הא 

ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות הוא תחו  מהותי בפעילותו . 28) חברת הבת להל  (השתלמות 
 . ל בנק יהב ומקור נכבד להכנסותיוש

כי א  , ר הדירקטוריו  לתפקידו הוא הודיע על כהונתו בחברת הא  וציי "בישיבה שבה מונה יו
יימצא על פי הוראות הדי  לרבות הוראות בנק ישראל כי תפקיד זה יוצר ניגוד ענייני  ע  תפקידו 

, 1997ביוני , כחודש לאחר מכ . שפטיהוא יפעל לפי המלצות היוע0 המ, ר דירקטוריו  הבנק"כיו
 . ר מתפקידו בחברת הבת והמשי& לכה  בחברת הא "התפטר היו

 בח  בנק ישראל את מידת החשש לניגוד ענייני  בכהונתו המקבילה של 2000 1999במהל& השני  
כי החשש ,  החליט בנק ישראל2000בדיו  באפריל . ר הדירקטוריו  בבנק יהב ובחברת הא "יו

__________________ 
 .ההדגשה במקור 27
 . ממניותיה של חברת הבת99% חברת הא  מחזיקה ב 28
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ר שלא יביע את דעתו "שנציג בנק ישראל העיר ליו, בפרוטוקול הדיו  צוי . ר אינו מהותיהאמו
 . 29) ההוראה להל  (וסוכ  שדי בהערה זו , בישיבות בבנק יהב העוסקות בקופות גמל
כי הפיקוח על הבנקי  סבר שניגוד ,  ציי  בנק ישראל2003בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 

משהתפטר מחברת הבת ונותר . ר חברת הבת"ר הבנק כיה  כיו"יי  כל עוד יוענייני  מהותי התק
כי הוא מתערב במקרי  של ניגוד , בנק ישראל הטעי . ר חברת הא  השתנו הנסיבות"לכה  כיו

נקבעו לכ& , ענייני  מהותי וקבוע אול  במקרי  קלי  יותר של חשש לניגוד ענייני  שאינו דר& קבע
 החברות וה  על פי הוראות ניהול בנקאי תקי  כגו  הימנעות מנוכחות פתרונות ה  על פי חוק

ר "ר הדירקטוריו  נותר לכה  רק כיו"בנק ישראל סבר שבנסיבות שבה  יו. בדיוני  באותו עניי 
ר מאחד הגופי  וכי "פוטנציאל ניגודי הענייני  הוא נמו& ואינו מחייב את התפטרות היו, חברת הא 

 הבהיר בנק ישראל 2005בפברואר . הול בנקאי תקי  מענה הול  למצב זהיש בהוראות החוק וני
ר בבנק "כי בבדיקתו לגבי החשש לניגוד ענייני  בכהונתו המקבילה של היו, למשרד מבקר המדינה

 תחומי   נשקלה ה  העובדה שחברת הבת מנהלת קופות גמל וקר  השתלמות , יהב ובחברת הא 
עובדה שקופת גמל יכולה לשמש בנסיבות מסוימות אפיק לחיסכו   וה  ה שג  בנק יהב עוסק בה  

א! אחת מהעובדות ) 2000אפריל (א& במועד קבלת ההחלטה האמורה , פנסיוני חלופי לקר  פנסיה
 . ר"האמורות לא יצרה לדעת בנק ישראל חשש מהותי לניגוד ענייני  בפעילותו של היו

העוסקת כאמור בניהול , רקטוריו  של חברת הא ר הדירקטוריו  מראשות הדי" פרש יו2002בשנת 
 2002מדוח דירקטוריו  בנק יהב מדצמבר . ונותר לכה  בה כחבר דירקטוריו  בלבד, קר  פנסיה

 . כי אחד מהדירקטורי  החיצוניי  בבנק משמש ג  דירקטור חיצוני בחברת הא , עולה
אינה מעניקה ] חברת הא  "[כי, בי  היתר, 2003בנק יהב כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

מדובר בשתי . והבנק אינו מעניק שירותי  מתחרי  לאלו שלה, שירותי  מתחרי  לאלו של הבנק
שהכהונה בה  אינה מהווה ניגוד ענייני  כלפי בנק , בעלות תחו  עיסוק נפרד ושונה, חברות נפרדות

] וחברת הא [, ל קרנות פנסיהמנה‡Â È בנק יהב : ÌÈ Â˘30שני התאגידי  מעניקי  שירותי  ... יהב
 ‰ È‡מנהלת קופות גמל ." 

בעקבות חתימת , יתרה מזו. קופת גמל יכולה לשמש אפיק פנסיוני חלופי לקר  פנסיה, כאמור לעיל
 הפ& 2002החל משנת , ) הסכ  המעבר להל  (הסכ  המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת 
שכ  מכוח הסכ  .  לחלק מעובדי השירות הציבוריאפיק הביטוח הפנסיוני בקופת גמל רלוונטי א!

, המבוטחי  בפנסיה תקציבית) כהגדרת  בהסכ (המעבר ניתנה לעובדי  קבועי  בשירות הציבורי 
, האפשרות לבצע את ההפרשה בגי  רכיבי שכר מסוימי  שאינ  נכללי  במשכורת הקובעת לפנסיה

 מההפרשה בגי  רכיבי שכר אלה לקופת ולחלופי  להמשי& ולבצע חלק, לקר  פנסיה צוברת חדשה
 . גמל מפעלית ואת היתר לקופת גמל לעצמאיי 

ומנגד בנק יהב מנהל קופות , קר  הפנסיה המנוהלת על ידי חברת הא  היא קר  פנסיה צוברת חדשה
בהתחשב , לדעת משרד מבקר המדינה. קופות גמל מפעליות וקופות גמל לעצמאיי , גמל לשכירי 

בעקבות חתימת ,  בתחומי פעילות  של קופות הגמל וקרנות הפנסיה החדשותבהרחבת החפיפה
ביטוח וחסכו  במשרד האוצר , בשיתו! אג! שוק ההו , על בנק ישראל לבחו  שוב, הסכ  המעבר

את סוגיית החשש לניגוד ענייני  בכהונה מקבילה בגופי  המנהלי  קופות , ) אג! שוק ההו  להל  (
 .ר  פנסיה ולשקול א  יש מקו  לתת הנחיות מתאימות בנושא זהגמל ובגופי  המנהלי  ק

כי במסגרת בדיקה שבכוונתו לעשות ,  כתב אג! שוק ההו  למשרד מבקר המדינה2003בדצמבר 
חברות ביטוח , בקרוב בקשר לכהונה כפולה של נציגי  חיצוניי  בוועדות ההשקעה של קופות גמל

__________________ 
ר "שניתנה כביכול ליו' הוראה'אשר ל: "ב בנק יהב למשרד מבקר המדינה כת2003בספטמבר כי , יצוי  29

ולמד עליה , הבנק לא קיבל מעול  הוראה כזו, שלא להביע דעתו בענייני  הנוגעי  לקופות גמל
: ר הדירקטוריו  למשרד מבקר המדינה" כתב ג  יו2003באוקטובר ". לראשונה מטיוטת הדוח דנ 

 ".עול  הוראה כזור לא קיבל מ"או היו/הבנק ו"
 .כל ההדגשות במקור 30



 ב55דוח שנתי  878
ת הפיקוח השונות בדבר כהונה של דירקטורי  תיבח  ג  מדיניות רשויו", וקרנות פנסיה

חיצוניי  ושאינ  חיצוניי  והמשמשי  כדירקטורי  ) בדירקטוריו  קופת הגמל או קר  הפנסיה(
לש  . או קרנות פנסיה אחרות/בתאגידי  פיננסיי  נוספי  דוגמת הבנק השולט בה  או קופות גמל ו

לכשתסתיי  הבדיקה . טורי  בכל בנקכ& פנינו לבנק ישראל על מנת לקבל את רשימת הדירק
  .  טר  הסתיימה הבדיקה2005בינואר ". נודיעכ , ולכשתיקבע מדיניות בנושא

✯  
 ¯ÂËÙ· ‰˙˘Ú  ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â‡˜ · È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ·‰È ˜ · ÌÚ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰

Ê¯ÎÓÓ ,Î˘Á‰ ¯Â˘È‡·"Ï .Î˘Á‰ ÌÈÈ˜È ˜ ·‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ï
 ÍÈÏ‰˙ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í¯„ ˙¯ÈÁ·Ï ÒÒÂ·ÓÂ ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜

 ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â‡˜ ·-Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰ Â‡ Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜  .Î˘Á‰ ÏÚ ‰Ê ÍÈÏ‰˙·" Ï
 ˙ ÈÁ·Ó ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ¯„Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â ˙Â Â¯˙È‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï

 ˜ ·Ï ÌÏÂ˘˙˘ ‰ÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘) ˘È Û‡ ‰Ê ÏÏÎ· ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ ˘Â¯„Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙Â Â·˘Á ˙‡ Ï‰ Ï ˙ÂÎÊ‰( , ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÁÂÂ¯ ¯ÂÙÈ˘ ˙ ÈÁ·Ó

˙ÂÙÒÂ  ˙Â ÈÁ·ÓÂ ÌÈ·ÈËÓ ÌÈ‡ ˙· ÂÏ·˜È˘ ÌÈÈ‡˜ ·‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙Ï„‚‰. 
ÔÈÙÈ˜Ú· ‰˜ÈÊÁÓ ‰ È„Ó‰ ,‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,·‰È ˜ · ˙ÂÈ ÓÓ Ú·¯Î· . ÔÓ

Â‡¯‰˘·‚˙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ È ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· , Ì‡ ˙È Â¯˜Ú ‰ËÏÁ‰
˜ÈÊÁ˙ ‰ È„Ó‰˘ ıÂÁ  ,ÔÈÙÈ˜Ú· ÂÏÂ ,˜ ·· . 

 ÌÂÎÒ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ·‰È ˜ · ÂÏ ÌÏ˘Ó ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ó ·Â˘ÁÓ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ¯Â·Ú·
ÂÏ˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘ ¯ÎÈ  . ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÁÎÂ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÎÈ ‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ·‰È ˜ ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ·Â˘ÁÓ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯
‰Ê ÌÂÁ˙· ˜Â˘‰ È‡ ˙ ¯Á‡Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â , È˙Â¯È˘ ˘ÂÎ¯Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÁ·È

ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÍÎ· ‰È‰È Ì‡ ˜Â„·ÈÂ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ˜ÙÒÓ ·Â˘ÁÓ. 
‰ ˙¯Â˜È·‰ Û‚‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‡Â‰ ·‰È ˜ · Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˜ · Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù

Ï‡¯˘È· ÌÈÏÚÂÙ‰ . ˙ ˘· ÂÈÂ ÈÓ Ê‡Ó1995 ˙‡ ·‰È ˜ · Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˜„· ‡Ï 
 ˜ ·· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ ·Ï ·‰È ˜ · ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ‰

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ , ˙Â„ÒÂÓ Â¯˘È‡˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÏÏÎ  ‡Ï ‡˘Â ‰Â
˜ ·‰ .Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯ , ÏÈ¯Ù‡· ˜ ·· ËÏÁÂ‰2003 ÛÈÒÂ‰Ï 

‡˘Â · ‰˜È„· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ï .·‰È ˜ ·Â ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · , ÏÚ ÛÒÂ 
˙· ˙¯·ÁÂ Ì‡ ˙¯·Á Ì˙ÂÈ‰ , ˘ÈÂ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˜ÙÒÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó· ‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯Á˙Ó

ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ Ì‰È È· . ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ‡Â‰ ·‰È ˜ · Ï˘
ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜ · Ï˘ , „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓÏ ÚÏ˜ÈÈ ‡Â‰ ÌÈ˜ ·‰ È ˘ ÔÈ· ˙Â‡˜ÒÚ‰ ˙˜È„··˘ ˘˘Á ˘È

ÌÈ ÈÈ Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ê ˘˘Á ¯ÈÒ‰Ï È„Î , Ú ÓÈÈ ·‰È ˜ ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
È ÂˆÈÁ ˙¯Â˜È· ÛÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙Â‡ Úˆ·ÈÂ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÏÈË‰ÏÓ.  

ÔÂÁ·Ï Ï‡¯˘È ˜ ·Ï ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÛÂ˙È˘· , ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡
 ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚·Â ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚· ‰ÏÈ·˜Ó ‰ Â‰Î· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰

‰ÈÒ Ù Ô¯˜· ,‰Ê ‡˘Â · ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ.  


