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 ג7נ,

 פרשת פישמן בנושאסמכויות ועדת חקירה פרלמנטרית : הנדון

 .317.73תך מיום ב, תשו.337.73סימוכין: מכתבינו מיום 

 ניצבת7  את םאת הקשיים בפניה ירה לנואשר הבה ודות לך על תשובתך המהירהראשית ברצוננו לה

 קווהלווים האחרים  פישמן פרשת של היותה עלאת שותפה לתפיסתינו  כי לשמועאנו שמחים  
 הויכוח כאשר, היום לסדר עליה לעבור ולא לעומק לחקרה שיש הישראלית בכלכלה םמי פרשת

 7 זה ליעד להגיע ניתן בה הדרך על הוא המרכזי

 כולנו את פוטרת הייתה שיפוטיות בסמכויות המחזיקה, ממלכתית חקירה שועדת ספק שום אין
 סמכויותיה את להרחיב הצורך עקב  המתעוררות היקף רחבות עקרוניות שאלות עם מהתמודדות

 7 פרלמנטרית חקירה ועדת של

 .מאוחר לא עדייןשנאמר כאן 7 זו בדרך ללכת שלא בחרה נמנית את עליה הממשלה זאת עם יחד
, התהליך את להתניע כל הפחותל או ההחלטה את הובילבסמכותך ל כשרת המשפטים במעמדך

  ואם תעשי כן נעשה כל שביכולתינו לסייע לך.

דרישה הציבורית רחבת ההיקף ובעלת ל נרתמה הכנסת ורק מאחר, ואין פעולת ממשלהה בעת בב
לאפשר לה את התנאים  כדי הנדרשים באמצעים לנקוט יש, בנדון ופעלה בהיקפו הנדיר קונצזוסה

  להגיע לתוצאות אפקטיביות7 

בלא  "פופוליסטית"כהמציעה לעשות זאת  החוק הצעת ירתפט ידי על המשבר את לפתור ניתן לא
 יחד  ,פוזיציהמהאו כולל רבים גורמים שהבגיבו שיתופים היו הבנתינו למיטב7 פילהציע פתרון חלו

: הסופית התוצאה בסוף מעניינת הציבור את7 אין בכוונתינו להיתפס להצעה כזו או אחרת זאת עם
 או, פה הרב מערכתי שהיה הכשל את ולבדוק האמת לחקר לרדת אמיתיים כלים יהיו לועדה האם
 "7 עוברת השיירהו נובחים הכלבים" בגדר תהיה" שתייםמס שפל" ועדה זו תהיה שמא

 האשראי להלוואות החטיבות שנתנו להלוואות הנוגעים המסמכים כל חשיפת ללא חשוב להבין: 
 ים הרלבנטים, רגולטורם הגופיה של הפנימייים והדוחות ההחלטות קבלת תהליכי תיעוד עם יחד
  ממשות בעבודתה של ועדת החקירה.  אין

 ורק אך החל ממוקד תיקון או שעה הוראת של בדמותה, הוק אד פתרון אלמצו שניתן מאמינים אנו
 7 שבנדון המקרה על

 להחילו : ישפשוט הינו החברות של הבנקאים החסיונות הפרת על השבר לזעקות  הפתרון, כן כמו
 המשפט בבית התדיינותם בשל כל לעין חשופים כבר ומאזניהן מסמכיהן שכל החברות על ורק אך

, זימון חובתעיגון ל לא נזדקקאף ם שסבוריאנו , לעיון פתוחים יהיו כשאלו 7(ודנקנר פישמן כגון)
 7 צעדיהם את להסבירכדי  הועדה לדיונייתייצבו  י הרלבנטיים הגורמים כלשכן 

 למציאת האחריותועימם  בידייך והידע הכח, החוק שלטון על אמון משרדה אשר המשפטים כשרת
 לרדת וסמכויות יכולות לה שיש פרלמנטרית ועדה או ממלכתית חקירה ועדת - המתאים הפתרון

 7 האמת לחקר

 אנוכי אך מבהירים נענים לקריאתך להמתין לישיבה האסטרטגית שתיערך בנושא בשבוע הבא, אנו 
 7 הנושא החשוב הזהמ בכוונתינו להרפות ת אמיתיים, ואין מצפים למציאת פתרונו

 



 

 בברכה,

 99לובי  סמנכ"ל יטש,עו"ד לינור דו

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

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

 ד"ר הראל פרימק, יו"ר משותף צדק פיננסי

 1202ספיר 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

 לנוגלעד א7 סברדלוב, ישראל יקרה 

 

 העתקים:  

 יו"ר ועדת הכנסת וחבר ועדת החקירה הפרלמנטרית -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 -יגאל גואטהח"כ 

 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'

 

 

 

 


