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 א.נ. שלום רב,
 

 
 לפקודת הבנקאות 2ד8בהתאם לסעיף  9200פרסום דין וחשבון על מעילות בבנקים לשנת  הנדון:

 
 :הריני פונה אליך כדלקמן )להלן: התנועה( , ע"רתנועה למען איכות השלטון בישראלבשם ה

 
על מעילות בבנקים שנתי דין וחשבון בהמשך לפניותינו אלייך בשנים קודמות בנוגע לפרסום  .1

דו"ח המעילות(, לאחר בדיקה באתר  –)להלן  לפקודת הבנקאות 2ד8בהתאם לסעיף 
, נכון למועד 2008פורסם לפני כשנה דו"ח המעילות לשנת האינטרנט של בנק ישראל, היכן ש

כן, למיטב ידיעתנו, -כמו אינו מופיע באתר. 2009כתיבתו של המכתב, דו"ח המעילות לשנת 
, דו"ח המעילות טרם של הכנסת פרוטוקולי הדיונים של ועדת הכספיםבוכפי שעולה מעיון 

 הוגש גם לועדת הכספים כנדרש בחוק.

 
ו בפניותינו הקודמות, החשיבות המיוחסת לפרסום פומבי של הדו"ח הינה כפי שכבר ציינ .2

מכרעת לצורך יצירת שקיפות ציבורית נאותה, הגברת המודעות והביקורת הציבורית על 
הבנקים וכן יצירת תמריץ לפיקוח פנימי מוגבר וצמצום סיכויי התרחשות עבירות מעילה 

העוסק  2002ב' לשנת  53דו"ח מבקר המדינה דומות בבנקים בעתיד. זאת, כפי העולה מתוך 
 2007בנושא וכן כפי העולה מדברי ההסבר להצעת החוק הפרטית שהוגשה לראשונה בשנת 

 .2007-פרסום דין וחשבון פומבי(, התשס"ז –)הצעת חוק פקודת הבנקאות )תיקון 
 
האם הוגש הדו"ח האמור לועדת הכספים של הכנסת כפי שנדרש לאור האמור, נבקש לדעת,  .3

בחוק והאם עתיד הדו"ח להתפרסם בקרוב באתר האינטרנט של בנק ישראל כפי שנעשה 
 .2008לפני כשנה ביחס לדו"ח המעילות לשנת 

 
 
 לתגובתך המהירה, נודה. .4
 

 
 בכבוד רב,

 
 , עו"דנדאל חאיק      אילת רייכמן
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