
 

          11.1.11     

  

           לכבוד

 ח"כ איילת שקד

 המשפטים תשר

 

 ג.נ,

 פרשת פישמן בנושאסמכויות ועדת חקירה פרלמנטרית : הנדון

הופתענו לגלות כי החלטת להתנגד ברגע האחרון להצעה להרחיב את סמכויות הועדה הפרלמנטרית 
של מנהלי הבנקים  סמכויות זימון הקנייתולא לאפשר בנושא האשראי לפישמן ובעלי הון אחרים 
מיותר לציין כי החלטתך מעקרת את הקמת ועדת . והרגולטורים שהיו אמונים על ההחלטות

 ונוטלת ממנה כל סיכוי לאפקטיביות ו"שיניים". החקירה מתוכן 

 1891-כנציגי ציבור רחב של אזרחים אנו מבקשים להזכיר לך כי בנושא משבר מניות הבנקים ב
המלצות משמעותיות נוסחו הוקמה ועדת חקירה ממלכתית עם כל הסמכויות אשר בעקבותיה 

 שהסתיימו בהעמדה לדין של כל הבנקאים שהיו מעורבים במשבר.

גופים ארע משבר חמור אשר מצדיק בדיקה מקיפה ומלאה שלצערנו השבנדון גם בעניין 
 . רגולטורים לא ביצעוה

החובה לעשות כל מאמץ על מנת לקדם חקירה עליך שרת המשפטים מוטלת שכאנו סבורים  אי לכך
 מלאה של אשר ארע בשנים הללו במתן האשראי בהיקפים כה משמעותיים לפישמן ולמספר בעלי

 . "תספורות"ממון אחרים שהסתיים בחדלות פרעון פשיטת רגל ו/ או 

. 1899 -בהתאם לחוק ועדות חקירה תשכ"טהקמת ועדת חקירה ממלכתית  הייתה כמובןדרך המלך 
 . ממשלה בחרה לא לפעול כךהלצערינו 

לפיכך הדרך השניה היא להקנות סמכויות מתאימות לועדה פרלמנטרית לרדת לחקר האמת למען 
 יופקו הלקחים לטובת אזרחי ישראל .                        

על כלליות יותר  בשל חשש ממשמעויות דת הכנסת אינה על דעתךאם ההצעה הרחבה שעלתה בווע 
שבנדון כפי  לנושא  בלעדית םמותא כך שיהיה חקיקההתיקון לנסח את ניתן  סמכויות הכנסת,

גולטורים ורלזימון מנהלי הבנקים הרלבנטים הסמכויות המתאימות , לרבות המליאהשאישרה 
קבלת חוות דעת היועץ קביעת רוב מיוחס בוועדה, כגון , תוך נקיטת האיזונים המתאימים, לשעבר

 ו/או יועמ"ש הכנסת לפני זימונם. המשפטי לממשלה

המערכתי הן של לחקירת הכשל  , לפעול למען הציבור ולהביאאנו קוראים לך למלא את תפקידך
 מערכת הבנקאות והן של שומרי הסף הממונים עליה, כדי למנוע את הישנות המקרים.

 

 בברכה,

 88עו"ד לינור דויטש, לובי 

 נהל מחלקת חקיקה, התנועה לאיכות השלטוןעו"ד דניאל דושינצקי, מ

 ברק גונן, יו"ר משותף צדק פיננסי, רכז קואליציית הארגונים החברתיים

 רימק, יו"ר משותף צדק פיננסיד"ר הראל פ

 0202ספיר בלוזר, ישראל 

עילם לשם, ראש תחום אחריות אזרחית, התאחדות הסטודנטים 
 והסטודנטיות בישראל



 

 פז כהן, מנכ"ל אנו

 ד"ר שלי גוטפריד, הציבור החדש

 נירית מוסקוביץ, מנכ"לית המשמר החברתי

 גלעד א. סברדלוב, ישראל יקרה לנו

 

 העתקים:  

 החקירה הפרלמנטריתיו"ר ועדת הכנסת וחבר ועדת  -ח"כ יואב קיש

 יו"ר ועדת הכלכלה וועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ איתן כבל

 יו"ר הקואליציה -ח"כ דוד ביטן

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ חיים ילין

 חברת ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ איילת נחמיאס ורבין

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ יגאל גואטה

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ רוברט אילטוב

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ רועי פולקמן

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ בצלאל סמוטריץ'

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ דב חנין

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ משה גפני

 חבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -ח"כ עיסאווי פריג'

 

 

 

 


