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  דעה לעיתונותהו
למפקח על הבנקים בבקשה לבדוק למבקר המדינה וץ פנתה "תנועת אומ

  התנהלות בלתי תקינה לכאורה של הנהלת בנק לאומי

  

 על מפקחהואל ) מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט , מבקר המדינה לא רץ פנתה הבוק"תנועת אומ

 ח בחקירה מקיפה על התנהלות בעייתית לכאורה של נושאי משרהבדרישה לפתו,  חזקיהורונימר , הבנקים

  .לית גליה מאור"בכירים בבנק לאומי ובראשם המנכ

ר בנק "מאור לתפקיד יו' נויה של גביץ טוענת כי יש לקיים את החקירה עוד לפני שיוחלט בשאלת מ"אומ

  .לאומי

  :נאמר, אריה אבנרי, ץ"ר הנהלת אומ"ששלח הבוקר יובמכתב 

, ל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לתביעה נגזרת על ידי מר צבי פר29.12.09ביום  .1

, ל הבנק"נגד גליה מאור מנכ, מ ועובד בכיר לשעבר בבנק"בעל מניות של בנק לאומי לישראל בע

 .ריונים חברי ועדת הביקורת של הדירקטריון בעברוד יוסף הורוביץ ותשעה דירקט"עו המבקר הראשי

 .שת התביעה פורסם בעיתונים שונים בסמוך להגשת התביעהדבר הג

ל "מנכ ,שנגנבו עבור אחרים על ידי מר מנחם פרידמן₪  מיליון 23הנתבעים נדרשים בתביעה להשיב  .2

כספים אלו תבע בנק לאומי  .בעת ששימש כמנהל הסניף המרכזי של הבנק, בנק לאומי בריטניה

 .פרידמן בהליך אזרחיממר עצמו 

 גליה מאור 'ל הבנק הגב"יעה עולות שאלות קשות על אופן התנהלותה וטיפולה של מנכמכתב התב .3

על העמדת  ,ל בנק לאומי בריטניה בעבר"פרידמן מנכמר בתלונות שהוגשו נגד . והנתבעים האחרים

 .הלוואות ללווים בניגוד לנהלים ועל גרימת נזק כספי לבנק בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים

פרידמן לתפקידם בכירים בעלי דרגות חופש רחבות מר דמה את י מאור ק' עולה כי גבמכתב התביעה .4

פרידמן בקלות רבה לגנוב מר וכך התאפשר ל .ולא הטילה עליו שום פיקוח למרות עברו הבעייתי

 .לאחר מכן בגין מעשים אלו עמד פרידמן בימים אלו לדין פלילי .עבור אחרים עשרות מיליוני שקלים

בל פרידמן מהמונים עליו והעדר פיקוח ימכתב התביעה הנגזרת עולה כי כתוצאה מהרוח הגבית שק .5

 !!!₪  מיליון 100 -על מעשיו מסתכמים הנזקים שפרידמן גרם לבנק בסכום של כ

עוד עולה מכתב התביעה כי פרידמן טיפל בהעמדת אשראים מפוקפקים לטובת מקורבי עובדים  .6

 . מישרה הבכירים בבנקמסביבתם הקרובה של נושאי

 מהדברים הללו שהובאו בקליפת האגוז ניכר שמדובר בתופעה קשה בעייתית ורחבה מבחינת סכומי .7

 .משך הזמן הארוך שבו פעל פרידמן באין מפריע ,הכסף שאבדו מבחינת ריבוי המעשים

ים בניגוד ץ סבורה שהבנק לא נתן גילוי נאות לתופעה קשה ומטרידה זו בדוחותיו הכספי"תנועת אומ .8

 .ניירות ערךלרשות הלנדרש בחוק ובכלל בגילוי הנאות של בנק ישראל ו

ץ סבורה שכללי המנהל התקין מחייבים פתיחת חקירה מקיפה מעמיקה ודחופה של "תנועת אומ .9

של נושאי המשרה בבנק  פקודםיההתנהלות הבעייתית העולה מכתב התביעה הנגזרת לגבי ת

 .לית"ובראשם המנכ

ל " סבורה כי בסמכותך לקיים ולמצות חקירה זו בטרם תחליט בשאלת מינויה של מנכץ"תנועת אומ .10

הנדרשת בחוק " הצינון"זאת מעבר לחובת , ר דירקטריון בנק לאומי" גליה מאור לתפקיד יו'בהבנק הג

  ".נם בין הגדולים של הבנקיומעבר לשאלת הזיקה הפוטנציאלית של מינויה לבעלי מניות שה


