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קריאה לשינוי פרקטיקת  -ועדת החקירה לכשלי הקצאת האשראי 
 הסודיות של הפיקוח

 

 התוצר הרצוי של ועדת החקירה

פסולות הנהוגות בסקטור  ועדת החקירה הינה הזדמנות ייחודית של פעם בדור. יש הזדמנות לשנות פרקטיקות

 הבנקאות הישראלי והפיקוח על הבנקים. 

שנה היא בראש ובראשונה העובדה שאף אחד לא חשף אותם  20הסיבה שהכשלים בהקצאת האשראי נמשכו 

תקופה ארוכה. הדירקטורים והנהלות הבנקים היו שבויות בידי הלווים, ואילו הפיקוח, הגם שהיה מודע 

מסך סודיות. אלמלא מסך הסודיות של הפיקוח, הכשלים לא היו נמשכים תקופה כה  לבעיות, שמר אותן תחת

 ארוכה. 

נדרש תיקון ושינוי פרקטיקות הפיקוח. איננו קוראים לביטול הסודיות הבנקאית, אלא לאיזון המצב, שכיום 

ר, והציבור שאינו מוטה באופן קיצוני כנגד האינטרס הציבורי. בנק עלול לפעול בצורה לא תקינה משך שנות דו

מודע לכך משלם את החשבון. המחיר הציבורי הוא הן באופן ישיר בפגיעה בפנסיות ובשוק ההון, והן באופן 

באמצעות עיוות הקצאת מקורות האשראי במשק והקצאתם לא למוכשרים  -אך משמעותי הרבה יותר  -עקיף 

 אלא למקורבים.

ת המצב, ולהניע תהליך חקיקתי שייקח בחשבון גם את התוצר הרצוי של הועדה הוא הבנה כי יש לתקן א

 האינטרס הציבורי.

 המסמכים שהפיקוח על הבנקים העביר לוועדה

העביר הפיקוח על הבנקים לידיעת הציבור את המסמכים שהועברו לוועדת החקירה.  16.10.18בתאריך 

שני העשורים האחרונים, מניתוח המסמכים עולה כי הפיקוח פרש מסך סודיות על מה שהתרחש בבנקים ב

עדה לדעת רק מה היו הצעדים שהפיקוח נקט בהם ולא מה היו הכשלים שהפיקוח ביקש וושהוא מאפשר לו

 לתקן. 

מעביר הפיקוח "עקרונות בסיסיים וסטנדרטים במתן אשראי ללווים", כלומר  2012לדוגמה, בנוהל משנת 

 ח אינו מפרט מהי הבעיה שביקש לתקן. נרמז שקיימת בעיה של סטנדרטים במתן אשראי. אך הפיקו

יש אי הלימה בין המסמכים הלקוניים שהעביר הפיקוח לבין המידע הקיים בידי הציבור, אשר מצביע על 

אפשרות מטרידה שלווים השיגו שליטה על מנגנוני הקצאת האשראי של הבנקים. בלי המידע הקיים בפיקוח, 

ה ובאילו בנקים. לא ניתן לרדת לשורש הבעיה שגרמה לאובדן לא ניתן לחקור אם האפשרות הזו אכן התקיימ

אשראי במיליארדים ולא ניתן לשפוט אם הנהלים והצעדים של הפיקוח אכן אפקטיביים או שנדרש תיקון 

הסודיות הבנקאית תפקידה להגן על הלקוחות. הבנקים והפיקוח על הבנקים עושים  מערכתי גדול יותר.

 אית, על מנת להגן על הבנקים. שימוש מוגזם בסודיות הבנק



 
 

 מענה לאסטרטגיה של הבנקים

במקום לחקור מדוע כשל המשטר התאגידי בבנקים וכיצד הוקצה אשראי  -הבנקים מסיטים את הדיון 

מושחת, התמקדות באחוז חדלון האשראי יחסית לבנקים אחרים בעולם. לשיטתם, גם אם לווה משתלט על 

עוד היקף בנק, על ההנהלה, על הדירקטורים, על וועדות האשראי, בוזז את נכסי הבנק ושומט חובות, כל 

 שמיטת החובות הוא סביר יחסית לבנקים אחרים בעולם הרי שאין בעיה. 

האם ללווים הגדולים  -המענה לאסטרטגיה זו הינה חקירה פרטנית של קשרי הבנקים עם הלווים הגדולים

השפעה על דירקטורים בבנק? על הנהלת הבנק? האם הועברו כספים, שכר, או הלוואות מהלווים אל  היתה

בנקאים? האם רכישת כלי תקשורת בידי הלווים היתה צעד כלכלי או שמא שימשה למטרת השפעה על 

 הבנקים?

 השוואת פרקטיקת הסודיות של הפיקוח הבנקים למקובל בארה"ב

 בארה"ב Federal Reserve -ה םהפיקוח על הבנקי קריטריון

כמות צעדי 

 אכיפה

השנים האחרונות  7מיעוט בצעדי אכיפה. במהלך 

הפיקוח על הבנקים הטיל קנסות בסך כולל של 

 -ש"ח על חמשת הבנקים הגדולים יחד )מקור  700,000

 עתירת חופש מידע של התנועה לאיכות השלטון(.

צעדי אכיפה,  25לבדה,  2017בשנת 

 במאות מליוני דולרים. בהם קנסות

לקיחת 

אחריות 

מצד נושאי 

 משרה

הציבור למד על חקירות  2014-אין. למרות שהחל מ

שוחד, סיוע להלבנת הון, הקצאת אשראי לללווים ללא 

בטחונות, הפיקוח לא מאלץ בנקאים שהיו מעורבים 

בכשלי ממשל תאגידי לקחת אחריות, למעט חריג 

 וח הטרדה מינית.יאיר סרוסי שהסתיר מהפיק -בודד

 

הסיכומים כוללים בשגרה הנחיות לכך 

שמוסד פיננסי חייב לחקור מי 

האחראים לכשלים ושכל מי שעומד 

, אסור Fed-בקריטריונים שקובע ה

 להעסיקו יותר.

מדיניות הסתרה. הפיקוח אינו מפרסם את צעדי  סודיות

האכיפה שלו. ניתן להשיג אותם רק באמצעות בקשות 

 חופש מידע.

המידע גלוי לציבור כולל מנוע חיפוש 

 מתקדם

https://www.federalreserve.gov/apps/e

nforcementactions/search.aspx 
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יש קשר ישיר בין ריבוי הכשלים, עוצמת הכשלים ומשך הזמן שבו הם התרחשו, לבין מיעוט 
מצב זה חייב צעדי האכיפה, אי לקיחת אחריות על ידי נושאי משרה והסודיות הבנקאית. 

 להשתנות.

 

 

 בברכה,

 ברק גונן, יו"ר משותף צדק פיננסי

 99לינור דויטש, סמנכ"לית לובי 

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

 2050ספיר בלוזר, ישראל 

 2050מנכ"ל משותף ישראל עילם לשם, 

 2050מוביל מרכז ההשפעה, ישראל גיא גלוברמן, 

 


