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  הודעה לעיתונות
  

 השיגה את מטרתה ץ"אומ: ר הועד הציבורי למניות הבנקים שבהסדר"יו
  ל"במאבק למען חשיפת הליקויים ברשימת המועמדים לדירקטוריון בל

  

, ר הועד הציבורי למניות הבנקים שבהסדר"יוץ ל"בעקבות פנייתה של תנועת אומ

ניין ליקויים בהגשת רשימת המועמדים בע, שולמית ולנשטיין) בדימוס(השופטת 

בעקרון הושגה "ץ כי "אומה השופטת ולנשטיין להודיע, לדירקטורים בבנק לאומי

אבל . אף שהמסקנות אינן ישימות לסבב זה של מינוי דירקטורים בבנק לאומי, מטרתכם

  ." כך שעוד יש תקוה לעמלכם-סבב כזה מתקיים בבנק לאומי כל שנה 

  

  

השופטת , ר הועד הציבורי למניות הבנקים שבהסדר"יואל  ץ"מאותנועת בפניית 

 :נאמר  באפריל13- ב,שולמית ולנשטיין) בדימוס(

הבוחנת את כשרותם המקצועית של המועמדים , ועדת המניות הממשלתיות בראשותך"

ד "העבירה לועדת המניות של בנק לאומי בראשות עו, לתפקיד דירקטורים בבנק לאומי

כדי שתראיין אותם ,  מועמדים שנמצאו כשירים לתפקיד100ת של מרגלית נוף שמו

  .ומתוכם תקבע את מומלציה לכהן בדירקטוריון של הבנק הגדול במדינה

ראיינה , בראשות עורכת הדין מרגלית נוף, ועדת נוף, ץ"כפי שנודע לאומ, למרבה הצער

מנקודת הראות של השקיפות הציבורית הגברת נוף פסלה : כלומר. ועמדיםמ 30-רק כ

התבססו ככל הנראה ש,   על בסיס של שיקולים לא ברורים-מראש את רוב המעומדים  

  .לית גליה מאור"רק על מה שטוב עבור המנכ

ד נוף נמנעת באורח עקבי מלהסביר לציבור את שיקולי הוועדה שהיא "עו, בנוסף לכך

  .ראשהעומדת ב

ץ כי הדרך היחידה לברר האם ועדת נוף שקלה כראוי את "נראה לאומ מן הטעם הזה

היא לפרסם , או שגתה בבחירתה, טיבם של המועמדים על פי מיטב האינטרס הציבורי

  . המועמדים שאת כשירותם קבעה הוועדה שלך100את הרשימה המלאה של כל 

ץ כי מחובתך "סבורה אומ, יבורכיוון שהוועדה שאת עומדת בראשה הינה שליחת הצ

רק כך ניתן יהיה לחשוף את האמת על פעילותה . לחשוף את רשימת המועמדים

החשאית של ועדת נוף ולברר אחת ולתמיד אם הבחירה נעשתה משיקולים של טובת 

  ".גליה מאור או משיקולים של טובת הציבור ובעלי המניות של הבנק


