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אומ"ץ מבקשת שועדת הכלכלה של הכנסת תדון בהתנהלות הלא תקינה  לגבי ניגוד אינטרסים 

 חמור בבנק לאומי
 

ה הכהן  כ כרמל שאמ"חר ועדת הכלכלה של הכנסת "בראשית השבוע אל יוץ פנתה "תנועת  אומ

מתמשכים של  מתמשכים פנימיים בבנק לאומי בדוק מחדלי בקרה  ופקוח תושהועדה תדון בבקשה 
.אינטרס  הציבורישפגעה ברשויות  ממלכתיות  באי מניעת  ניגודי  עניינים חמורים בבנק  לאומי   

 
ל ש ד דליה טל חברתה הקרובה"משה עויששלאורך שנים רבות , בין השאר, ץ נאמר"בפניית אומ

ל"המנכעבודת ל הבנק  גליה מאור כיועצת משפטית לדירקטוריון הבנק שמתפקידו לפקח על "מנכ  

לו  שירותים משפטיים  מגוונים  בעסקאות רבות  בהיקפים העניקה ד טל את הבנק ו"יצגה  עובמקביל 
.שקלים וקיבלה שכר טרחה בהתאם של מיליארדי   

סבך ניגודי למרות  סיםטר ובכך החמיר ניגוד האינבנקהול לקוחות מד טל "עו ייצגה עת ובעונה אחת ב
פטור מתביעות ,  שכללה טל הטבה מיוחדת במינהד " לעו דירקטוריון הבנק העניק, עניינים אלו

.והתחייבות לשפוי בגין שירותיה המשפטיים לבנק  
, ללא הפרעהבמשך שנים  ההתקיימ, התנהלות זו של ניגודי עניינים הנוגדים את האינטרס הציבורי

 ועדת -ללא שום ניסיון  מניעה מצד רשויות הבקרה הממלכתיות המופקדות על הגנת נכסי הציבור
. ישראל רשות ניירות ערך  והמפקח על הבנקים בבנק, המניות הממשלתית  

לא דרשו ל ו"של הבנק שהיו מודעים לכך לא פנו בנושא זה לרשויות הנהמבקרים הפנימיים גם 
חות הכספיים של הבנק מידע לציבור על שכר הטרחה "גילוי נאות בדופרסם ק למדירקטוריון הבנ

  .  חברתה הטובהעל ידי , כאמור,  הבנק המנוהלעל ידיטל ד  "עוששולם ל
הכין המפקח על בנושא רגיש זה לבנק ישראל לפני כמה חודשים ץ "בעקבות פנית תנועת אומיצוין ש

 ,טל כיועצת משפטית לדירקטוריון' ה הופסקה העסקת גבכתוצאה ממנ, ח  ביקורת"הבנקים טיוטת דו
האחראית הראשית  והמרכזית , ל" שפוטר מכל אחריות את  המנכהסדר רופס ובלתי מספיקזה 

מותיר את בעיות ניגודי העניינים בעינם כל עוד משמשת גליה והתנהלות  ניגודי העניינים ו להתהוות

.ל הבנק"מאור מנכ  


