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 8 מתוך 4 עמוד

 עמדת התנועה
 

אשר מתוקף , פקידי בנקיםבו ייתכנו מקרים בהם  הדברים הנוכחימצב בהתנועה סבורה כי  .1

את הנכסים מחרימים , חשופים לפרטי ההלוואות והשעבודים אשר שועבדו עבורןתפקידם 

אין לאפשר לפקיד הבנק   .עיקרומעוות ופגום מ ו מצבהינ, ולאחר מכן רוכשים אותם בעצמם

 . המפנה אף להיות הגורם אשר נהנה מהפינוי

ובעלי לתיקון המצב החוקי הקיים כך שייאסר על עובדי בנקים קוראת התנועה , לפיכך .2

עמידה -ידי הבנקים בשל אי-לרכוש נכסים אשר מומשו עלבתאגיד הבנקאי  שליטה

זו הכרחית על מנת למנוע מעובד הבנק להימצא במצב  קביעת הוראה. בתשלום החוב לבנק

של ניגוד עניינים מובנה וכן בכדי לחזק את אמון הציבור במערכת הבנקאית ובמוסדות 

 .אשר מתפקידם לפקח על מערכת זו השלטון

ה לפועל ועובדי מערכת בתי להחיל איסור מסוג זהה לזה שהוחל על עובדי מערכת ההוצאיש  .3

בין ) כך שאף עובדי הבנקים לא יוכלו לרכוש נכסים של חייבים, ובני משפחותיהם, המשפט

מן , כןכמו . (אם הנכסים נמכרים בהליך הוצאה לפועל ובין אם אלו נמכרים בהליכים אחרים

 .בנושא הוראה יקבע הפיקוח על הבנקיםערך מהראוי כי 

 

 ו"תשעה בסיוון 'כ; 8045 ביוני 85
 

 נייר עמדה מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל 

 לחייבי משכנתא  נכסיםמחרימים ר שאפקידי בנקים בנושא 

 בעצמם םאותולאחר מכן רוכשים 
 

 8045ביוני  82, שיתקיים ביום שלישי הכספיםעדת ודיון בונייר עמדה זה מוגש לקראת 

 :רקע קצר .א
 

של מתן פורסמה כתבה , 40של חדשות ערוץ " אנליסט"במסגרת המוסף הכלכלי , 48.5.45ביום  .4

אשר טיפלו בעצמם בהלוואות לרכישת דירות והיו , מספר מקרים בהם עובדי בנקים סוקרתהחודורוב 

רכשו את בתיהם של החייבים , חשופים במסגרת תפקידם לחובות אשר הצטברו בתיקי ההלוואות

 .עמידה בתשלום החוב-לאחר שאלו מומשו בשל אי

 

, לכונס הנכסים הרשמי, המשפטים פנתה התנועה לשרת, 45.5.45ביום , לאחר פרסום הכתבה .8

למפקחת על הבנקים ולנגידת בנק ישראל על מנת שאלו יעשו שימוש בסמכויות המוקנות להם על פי 

עמידה בתשלום -הוראה האוסרת על עובדי הבנקים לרכוש נכסים אשר מומשו בשל אידין ויקבעו 

 . חובות לבנקים

 

אין להשלים עם התנועה סבורה כי , ם בודדיםין אם מדובר בתופעה רחבה ובין אם מדובר במקריב .9

ופעמים רבות מחזיק בשיקול הדעת האם , בו פקיד הבנק אשר חשוף לפרטי ההלוואה, מצב דברים

 . ממומש לשם פירעון החוברשאי לרכוש את הנכס אשר , לפרוס את החוב לתקופה ארוכה יותר
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נקים לרכוש נכסים של לקוחות שמומשו קביעת הוראה האוסרת על עובדי הבם ליציונאלהר .ב

 בשל חובות לבנק

נים על מנת למנוע את ניגוד העניי ,בראש ובראשונה ,הכרחיתהתנועה סבורה כי קביעת הוראה כאמור  .8

ככל שעומדת לפקיד הבנק האופציה לרכוש את הנכס אשר , שהרי. המובנה בו מצויים פקידי הבנק

על שיקול דעתו ומידת רצונו להתאמץ לפרוס את התשלום הדבר עשוי להשפיע , עתיד להיות ממומש

 .ללקוח

אשר יו אלה לעיתים הש –מפונים ועוברים לידיהם של פקידי הבנק מצב דברים בו בתי חייבים , שנית .3

מהווה טעם לפגם ומייצר מראית עין של חוסר  –שכנעו את הלקוחות ליטול הלוואה זו מלכתחילה 

 . ר במערכת הבנקאית ובמוסדות הציבור אשר מתפקידם לפקח עליהנפגע אמון הציבו, בכך. תום לב

 צעדים אופרטיביים .ג

חל איסור על עובדי מערכת בתי המשפט ועובדי מערכת מכיוון שבמצב החוקי הנוכחי , ראשית .5

מלהשתתף במכירות פומביות שלשכות ההוצאה לפועל מקיימות  ,ובני משפחותיהם ,ההוצאה לפועל

התנועה , (4343-ם"תשה, ההוצאה לפועללתקנות ( ג)54-ו( ו)33ראו תקנות )ביחס לנכסים של חייבים 

 . סבורה כי יש להחיל איסור זהה על אף פקידי הבנקים השונים

התנועה סבורה כי אין כל הבדל מהותי בין האחריות והאמון אשר מופקדים בידי פקיד הבנק לאלו  .4

שבמקרים כאשר סביר )המופקדים בידי עובד מערכת בתי המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל 

  .ולכן יש לפעול להשוואת מעמדם( שיקול דעתו של פקיד הבנק אף רחב יותרמסוימים 

תעשה שימוש בסמכות סבורה כי יש לפנות לשרת המשפטים ולדרוש כי  נועההת, בהתאם לאמור .2

כך , לתקנות( ו)55תיקון סעיף ותפעל ל 4354-ז"תשכה, חוק ההוצאה לפועלל( א)22הנתונה לה בסעיף 

 . שאיסור ההשתתפות במכירות של לשכות ההוצאה לפועל יחול אף על פקידי הבנקים השונים

לקביעת הוראת ניהול בנקאי  או מנגידת בנק ישראל לפעולמפקחת על הבנקים יש לדרוש מה, ניתש .3

וזאת , על מנת לפרוע חובות לבנקיםנמכרים האוסרת על עובדי הבנקים לרכוש נכסים אשר  תקין

ליתן ]...[ המפקח רשאי ": לפיה ,4384, לפקודת הבנקאות( 4ג)3סעיף בהתאם לסמכות הנתונה ב

של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על , ולתו וניהולו של תאגיד בנקאיהוראות הנוגעות לדרכי פע

 . .]...["והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו , ידיו

יש , כי לגישת התנועה, יצוין בהקשר זה. כי התנועה פנתה לגורמים אלו וביקשה לפעול כאמוריוער  .40

אשר תחול אף במקרים בהם הנכסים אינם נמכרים על ידי מערכת לקבוע הוראה כללית דומה 

 . אלא במסגרת הליכים אחרים, ההוצאה לפועל

 

 הקייםי המצב החוק לחברי ועדת הכספים לפעול לתיקוןהתנועה קוראת , סיכומם של דברים

ולדרוש משרת המשפטים ובנק ישראל כי ינמקו , אף להיות היד שנהנית המאפשר ליד שמפנה

לקבוע הוראה דין על מנת -מדוע לא יעשו שימוש בסמכויות המוקנות להם על פיבפני הוועדה 

, לחלופיןאו  ,שנמכרים על מנת לפרוע את החוב לבנקהאוסרת על עובדי הבנקים לרכוש נכסים 

 .שנוירים לקויים אלו לא ימקהחוק על מנת להבטיח כי לפעול לתיקון 


