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שנתנו לנו רוח גבית, ולא ניתן חשובים לא פחות הם ארגוני החברה האזרחית, "

חברתי עורכת  לך,. להפריז בחשיבות התרומה העצומה שלהם לעבודת הוועדה

תודה, ]...[  בתנועה לאיכות השלטון חן, סמנכ"לית כלכלה ומחקר-דין נילי אבן

 " לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיכם

 , מילות סיכום בדיון האחרוןח"כ איתן כבל, יו"ר הוועדה

"אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה לכל הגופים החוץ פרלמנטרים, הגופים 

 – מהתנועה לאיכות השלטוןבישיבה הזאת, לעורכת הדין נילי אבן חן  –האזרחים 

 גברתי, תם ולא נשלם. באמת תודה" שעזרו וסייעו בלא מעט חומר. אני אומר,

 ח"כ איתן כבל, יו"ר הוועדה

, לפרסם את כלל דרישה לחופש המידע של התנועה לאיכות השלטון"קיבלתם 

מהלכי האכיפה המינהליים והפליליים שלכם בשבע השנים האחרונות. הכוונה היא 

לא רק בנושא של אשראי ולא רק בנושא של לווים  –כאן לכלל מהלכי האכיפה 

 גדולים אלא בכל עניין, ועניתם לדרישה הזו"

 

ורבין, חברת הוועדה, לממונה על -ח"כ איילת נחמיאס

 רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

כתוצאה "אפקט ההילה" הוא אפקט שנבדק על ידי הפיקוח על הבנקים, בין היתר "

מעתירה של התנועה לאיכות השלטון על דוח ספציפי שנעשה על לווה ספציפי, 

זו החלטה של הפיקוח על הבנקים לא לענות על לווה ענק ספציפי, רק  נוחי דנקנר.

 לבדוק את האפקט"

 

 , לפיקוח על הבנקיםהוועדהחבר , דב חניןח"כ 
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ורגולטורים אחרים מגיעים ולא מתייחסים לדברים שכל השוק יודע. מפריע לי שאת  "

אפילו היום אני כבר יודע. זה כבר לא השוק, זה כבר לא איתן אבריאל שכותב 

התנועה לאיכות השלטון שאלה החיים היום " ו99בעיתון, זה כבר לא "לובי 

 " . כל השוק יודע, כולו מדבריומיים שלהם והם מתעסקים בדברים האלה

 ח"כ איתן כבל, יו"ר הוועדה

"ואתם מכירים את המשפט שאנחנו אוהבים להשתמש בו כאן, שהמחטא הטוב ביותר 

ראינו מסמך, שהכינה התנועה הוא אור השמש. כולם נתלו בעניין הסודיות. 

, שמשטר הסודיות בנושא הבנקאי בארץ הרבה יותר דרקוני מאשר לאיכות השלטון

 מכירים את הנושא הזה, השוואתית? במקומות אחרים.

 , לפיקוח על הבנקיםהוועדהחבר , רועי פולקמןח"כ 

 הדיון לקראת בזמנו אותה שהגישה השלטון לאיכות התנועה של עבודה היתה"

 אמר שהוא חושב אני, המכתב על עברנו כשאנחנו .לאומית-בין השוואה. המשפטי

 זהה הוא בארץ הסודיות של שהמשטר הראה הוא. לטעון שהתכוונו ממה הפוך בדיוק

 "ובאנגליה באוסטרליה, הברית שבארצות למשטר לחלוטין

 החקירה בוועדת, הבנקים על המפקחת סגן, סופר אור מר

 לאיכות התנועה בעניין העליון המשפט בית ידי על שניתן דין לפסק מפנה אני"

 "חודשים שלושה לפני רק השלטון

 בבנק ורגולציה אסטרטגיה חטיבת ראש, פרידמן חנן מר

 החקירה בוועדת, לאומי
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 והוא, ראש בכובד שוקלת שהוועדה לנושא בהתייחסות הדיון את לפתוח ברצוני"

 וזה" אמת בזמן" החלטות בקבלת מעורבים שהיו הבנקאית המערכת בכירי הזמנת

. השלטון לאיכות מהתנועה גם בנושא פנייה קיבלנו. תפקידם את סיימו מכבר

 "מקום לכך יש בהחלט כי מאמינים אנחנו

 הוועדה יו"ר, איתן כבלח"כ 

 גם דנקנר לקבוצת שניתן האשראי את 2014-וב 2013-ב בדק הבנקים על הפיקוח"

 התנועה של בעתירה העליון המשפט לבית ישראל בנק בתגובת ככתוב. לאומי בבנק

 בביקורות כי יצוין, העתירה של לעניינה הקשור בכל: "מצטט ואני, השלטון לאיכות

 אלו בביקורות. דנקר נוחי לקבוצת גם שניתן האשראי סיכון מידת נבדקה האמורות

 של תיקון ונדרש, עצמן הסיכון מערכות גם כמו הסיכון של הערכה תהליכי נבדקו

, לאומי בבנק שנמצאו הליקויים מה על הסבר לקבל אשמח אני". שנמצאו ליקויים

 "אלה לליקויים שהביאו העומק סיבות ומה

 לאומי לבנק, הוועדה חבר, קיש יואב כ"ח

 27היא תנועה ותיקה בת התנועה לאיכות השלטון, כידוע, אני אפתח ואגיד ש"

היא הבינה שאחד מנושאי הדגל שצריכים לטפל בהם הוא נושא  2003-החל מ שנים.

. 2003-קשרי הון ושלטון והריכוזיות במשק, החל מקריאתנו להקים את ועדת בכר ב

-היא נושקת ל חברים ובפייסבוק 40,000-אני רק אציין שהתנועה מונה למעלה מ

עוקבים. הכוח הציבורי הזה ואחת ההוכחות, אני חושבת, להצלחה  200,000

 "שאנחנו נמצאים פהדומם, היא בזה הגדולה וזה שהציבור היום הוא לא ציבור 

 חן, דיון פתיחה לישיבות הוועדה-עו"ד נילי אבן


