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 לכבוד:
 מועצת המנהליםוחברי יו"ר 

 בנק לאומי לישראל בע"מ
 

 א.ג.נ.,
 

 יורם טורבוביץ' לדח"צ בבנק לאומי ד"רעו"ד התנגדות למינוי הנדון: 

 התאמה וניגוד ענייניםחוסר – וסימונו ליו"ר עתידי
 

, את רשימת המועמדים המוצעים למשרת 1פרסם בנק לאומי, במסגרת הודעה לבורסה 30.04.2018ביום  .1

)להלן  הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, כפי שנבחרו על ידי 2018דירקטור חיצוני לשנת 

 פרסמה הוועדה באתר האינטרנט שלה הודעה בעלת נוסח דומה.במקביל,  "(;הוועדה"

לניהול תקין של הפיקוח על  301בקטגוריה של דירקטור חיצוני לפי הוראה  אחד מן הדירקטורים המוצעים .2

 טורבוביץ' כמועמד עתידי ליו"ר.מר ; הוועדה אף סימנה את ד"ר יורם טורבוביץ'"ד עוהוא  הבנקים

 -הן מהפן הענייני איננה ראויה ,לא כל שכן ליו"ר עתידי ,לדח"צטורבוביץ' מר ותו של אנו סבורים, כי מועמד .3

 השמות ברשימת שמו את לכלול שלאאליכם ומבקשים מכם  פונים אנואשר על כן  .והן מהפן הציבורימשפטי 

 להלן נימוקינו. ;בחור בול שלא הכללית לאסיפה המליץל - לופיןחול, הכללית לאסיפה שיוצעו

ללא אמון הציבור  .והן כמשקיעים במניות הבנקמפקידים כנקאית מבוססת על אמון הציבור הן המערכת הב .4

כספים ולא  לא יופקדו -שהבנק מתנהל באורח תקין ויכול לשלם בכל רגע נתון את הכספים שהציבור הפקיד 

הבנק הגדול במדינה והבעלות בו היא רובה ככולה בידי הציבור כבעלי י הינו בנק לאומ .יהיו מקורות להלוואות

ר את אמון לשמלא ניתן להפריז בחשיבות  ,מניות, בנוסף להיותו ציבור המפקידים את כספם בבנק. בתור שכזה

 דרך התנהלותו.בו , בדירקטוריון שלוהציבור בבנק

אשר פגעו באמון הציבור משמעותיים בחברה הישראלית, רועים יאמספר  ובשנים האחרונות אירעכידוע,  .5

בראשות יו"ר ועדת נמצאים בבדיקה של ועדת חקירה פרלמנטרית אירועים אלה לא בכדי  .במערכת הבנקאות

וק לקידום החגם נחקק כתוצאה מאותם אירועים . , אשר החלה לא מכבר את דיוניההכלכלה, ח"כ איתן כבל

 .2013-ולצמצום הריכוזיות, התשע"דהתחרות 

 

ובמיוחד לתפקיד דירקטור חיצוני המסומן לתפקיד יו"ר  ,מן הראוי שימונו לדירקטוריון הבנק ,במצב דברים זה .6

ובכלל כך הקצאת אשראי  ,בהתנהלותוו הבנק, אנשים שיש בהם כדי לחזק את אמון הציבור בבנק לאומי לישראל

 "רכיו לשמש או חיצוני כדירקטור לכהן מתאים אינו' טורבוביץ מרסבורים כי  אנועל כן, . לציבורהוגן ויעיל 

 הבענו גם בפני הוועדה במכתב נפרד, המצורף למכתבנו זה. ותנו זעמדאת  .דירקטוריון הבנק

שלא נפרעו  שנטלו הלוואות ,בחברות בשליטת מר יצחק תשובה ומר לב לבייבנושא משרה מר טורבוביץ' כיהן כ .7

לא סביר שאדם שהיה מעורב  ,דעתנול .לשניהם וגרמו הפסדים כבדיםמשמעותיים מהבנק ומהציבור בסכומים 

הוא האיש הנכון להוביל את הדרך החדשה הנדרשת כל כך בעולם באופן כה עמוק בעסקי הלווים הגדולים במשק 

                                                 
1  http://maya.tase.co.il/company/604?view=reports  

http://maya.tase.co.il/company/604?view=reports


          
 
 
 

של מר  בעלי הון המקורבים אליו. יחסיו הקרובים במרכזה עומד הציבור ולא קבוצתש, הבנקאות בישראל

קשות באמון , ובוודאי יש בכך כדי לפגוע כדי ניגוד עניינים מהותיאף  בעלי הון עולים לגישתנו עם 'טורבוביץ

  הציבור.

טובים  מועמדיםישנם באסיפה הקרובה ואלה שייבחרו  תאנו בטוחים שבין חברי מועצת המנהלים הנוכחי .8

, הן מבחינת כישוריהם וניסיונם לכהונת יו"ר הדירקטוריוןובוודאי  ,לכהונת דירקטור חיצוניבהרבה  ראוייםו

 והן מבחינת האמון שהציבור רוחש להם.

ברשימה שתצורף להודעה על זימון  'פנייתנו אליכם היא להימנע מלכלול את מועמדותו של מר טורבוביץ ,לפיכך .9

לאסיפה הכללית שלא לבחור בו  להמליץכן אנו מבקשים מכם, במידה ושמו יועלה בדרך אחרת, . אסיפה כללית

בין  ,במניות הבנקהמחזיק  בין בשל היותו ,גם לטובת הבנק וגם לטובת הציבור הרחב – לכהונת דירקטור חיצוני

.בבנקבשל העובדה כי הציבור הוא זה שמפקיד את כספו בין ו באגרות החוב שלו, נושה מכח החזקה בשל היותו

  

 

 אנו עומדים לרשותכם בכל פרט נוסף ככל שיידרש.

 

 בברכה,

 

 גונן ברק              ד"ר הראל פרימק         עו"ד לינור דויטש

 יו"ר משותף פיננסי     יו"ר משותף צדק פיננסי     99סמנכ"ל לובי  

 

 

 

 .08.05.2018מיום  לוט: מכתבנו ליו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים


