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 עניינים ניגוד למניעת הסדר: הנדון

 

 

 להעדיף שלא דין פי על לחובתי ובהתאם"( התפקיד: "להלן) המפקח על הבנקים לתפקיד מינויי עם

, בתפקיד כהונתי בעת הציבורי העניין זולת עניין בכל לעסוק לאשו הציבורי העניין זולת עניין כל

 כאמור במסמך זה. ומתחייב מודיע אני, ישראל לבנק המשפטית היועצת עם ובתיאום

ולא נחזיק משך  שפרנסתם עלי אינם מחזיקים, במישרין או בעקיפין,או אחרים  אני, בת זוגי .1

או של תאגיד אחר שבנק ישראל  כלשהו ניירות ערך של תאגיד בנקאיכל תקופת כהונתי בתפקיד 

 עליו.מפקח 

לישראל  דיסקונט בבנקבתפקידים שונים הועסקתי  2019ועד סוף מרץ  1997מנובמבר  החל .2

סמנכ"ל, מנהל הסיכונים הראשי כ 2016ועד יולי  2010 בין מאי ;"(דיסקונט בנקבע"מ )להלן: "

ראש חטיבת חברות סמנכ"ל בכיר, כ 2019ועד מרץ  2016ומיולי  ראש החטיבה לניהול סיכוניםו

כיהנתי כיושב ראש הדירקטוריון של בנק מרכנתיל  2019ועד מרץ  2016. בנוסף, החל מיולי בנות

  .בע"מ וכיושב ראש החברה לנאמנות של בנק דיסקונטדיסקונט בע"מ 

 בחברות הבאות: כדירקטור עד לאחרונה כיהנתי .3

ני החל מיו – Israel Discount Bank of New York Ltd  :חברות בנות של בנק דיסקונט 3.1

החל מיוני  –כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  ;2016מיולי החל  –בע"מדיסקונט קפיטל  ;2016

2018; 

 ;2019החל מאוגוסט  –"( מידרוג)להלן: "  בע"מ מידרוג 3.2

 .2019מנובמבר החל  – "(שב"אשירותי בנק אוטומטיים בע"מ )להלן: " 3.3

 מהודעות העתק .זה 3בסעיף המפורטים  איני מכהן עוד בתפקידים 2020באפריל  1 -החל מ

 בשל לי המגיעים התשלומיםכמו כן כל  .ישראל בנק של המשפטית ליועצתהועברו  הפרישה

  .לי שולמו תפקידי אלה

 חבר הוועד המנהל של:, ללא תמורה, ככיהנתי .4

 ;2015החל מאוגוסט  –עמותת דרך לוטן העוסקת בנוער בסיכון    4.1

 ;2017החל מספטמבר  –כפר הנוער הדסה נעורים  4.2

החל מיוני  –עמותת שיעור אחר העוסקת בקידום שוויון הזדמנויות במערכת החינוך  4.3

2019. 

  זה. 4המפורטים בסעיף  בתפקידים איני מכהן עוד 2020באפריל  1 -החל מ
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 ןיעני בכל צורה בכל לטפלמ אמנע 3מיום סיום תפקידי כאמור בסעיף  שנה של תקופה משך .5

 :באופן ישיר הנוגע

 :)להלן 3.1, לרבות אך לא רק המנויים בסעיף וולתאגידים בשליטת דיסקונטלבנק  5.1

 . לנושאי המשרה בקבוצה וכן "(הקבוצה"

 –כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" נושא משרה", "שליטה"ן זה, ילעני

1981.  

 . מי מהםלנושאי המשרה ב וכן מי מהם ולתאגידים בשליטת  למידרוג ולשב"א 5.2

  -לעניין זה 

 ;1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  הכהגדרת-" שליטה"

 .1999 –כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט  –" נושא משרה"

 ה וכןולתאגידים בשליטתגם למרכז סליקה בנקאי בע"מ  –לאור הקשרים עם שב"א  5.3

 .בהלנושאי המשרה 

 –כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" נושא משרה", "שליטהלעניין זה, " 

1981. 

 לעיל. 4למוסדות המפורטים בסעיף  5.4

עד מועד סיום תפקידי כאמור בסעיף ן הנוגע באופן ישיר למי שהיו יכמו כן אמנע מלטפל בכל עני .6

, וזאת במשך תקופה של חצי 3.2 -ו 3.1 פיםלקוחות מהותיים של החברות המפורטות בסעי 3

 ממועד זה.שנה 

נגיד בהם אני מנוע מלטפל, שמלא את מקומי בעניינים י, 6-ו 5בסעיפים  כאמור ותהתקופמשך  .7

 של המשפטית היועצת עם בתיאום הנגיד ימנה, או גורם אחר שפרופ' אמיר ירוןבנק ישראל, 

סתייע הנגיד בעובדי בנק ישראל, לרבות עובדי יבמסגרת הטיפול בעניינים כאמור  ישראל. בנק

חטיבת הפיקוח על הבנקים, אשר לצורך כך יפעלו בכפיפות ישירה לנגיד ובלא כל מעורבות 

 מצידי. 

עסוק בנושאים כלליים אשר יהיו ממני לכדי למנוע  לעיל 6-ו 5פים יובהר כי אין באמור בסעי .8

, פים אלההמפורטים בסעיגורמים היפין על בתחום סמכותי, אף אם יש בהם כדי להשפיע בעק

אטפל רק לאחר  – מדובר בהשפעה כאמוראם ם. מיוחדת עליהלמעט אם המדובר בהשפעה 

 .קבעתובתנאים ש ת של בנק ישראלהמשפטי צתקבלת אישור היוע

 או השפעה פוטנציאל בעלי שהם או המשפיעים נושאים הם" כלליים נושאים, "זה לעניין

, אחרת מסוימת ובלתי גדולה קבוצה על או ממנו רחבים סקטורים על, הציבור כלל על השלכה

 .לרבות המערכת הבנקאית בישראל

)להלן:  אני בעלים ומנכ"ל של חברת יאיר אבידן, שירותי ייעוץ וניהול בע"מ 2019החל מאפריל  .9

 .מקצועיי ליווי מקצועי ושירותי דירקטור תמתן שירו, אשר עוסקת ב"(חברת הייעוץ"

כל ש לכך אפעלכמו כן . של חברת הייעוץ הבמהלך כהונתי בתפקיד אקפיא את פעילות

. לתפקיד כניסתי ממועד ימים 30  -לא יאוחר מ הל ישולמו לחברת הייעוץ המגיעים התשלומים

  .נוספת תמורה כל לקבל תזכאיחברת הייעוץ  היהת לא זה מועד חלוף לאחר

 או להשתתףמ, בתוקף תפקידי החלטות מלקבל אמנע, זה הסדר הוראות מיתר לגרוע מבלי .10

 חשש של במצב אותי להעמיד העלולים בנושאים, בעקיפין או במישרין, אחרת צורה בכל לטפלמ

 :להלן המנויים לעניינים הקשורים בנושאים ובפרט, עניינים לניגוד

 ;האישיים ענייני 10.1
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הורה הורה, הורה, בת זוג, זוג, -בן – קרוב משפחה""– זה לעניין) משפחתי קרובי ענייני 10.2

חותן, , וילדיהם דודה או , גיס, גיסה, דודוילדיהם אחות או , אחובני זוגם בת או בן

 ;נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב ]חורג[, חם, חמות חותנת,

שעלולה או עסקית אליו  כלכלית ,פוליטית, אישית זיקה לי שיש אחר אדםענייני  10.3

של חשש לניגוד  וקיומתעורר ספק בדבר ה ;אותי במצב של חשש לניגוד עניינים דלהעמי

 ;ההנחיותי לפי ואפעל בנק ישראל של תהמשפטי צתהיוע עם אתייעץ, עניינים

, מלבד מה לתפקיד יבו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקיי טרם מינוישבכל עניין   10.4

 .של בנק ישראל תהמשפטי צתבמפורש על ידי היועשאושר לי 

 בתיאום ישראל בנק נגיד ידי-על שימונה מי מקומי את ימלא עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .11

 .ישראל בנק של המשפטית היועצת עם

 יישוםל הנוגע ספק תעוררה. עלי מוטלת עניינים ניגוד של ממצב להימנע שהאחריות לי ידוע .12

 היועצת אתייעץ עם, זה בהסדר הוסדר שלא עניינים לניגוד חשש תעוררה או זה הסדר הוראות

 הנחיותיה. פי על אפעלו לאלתר ישראל בנק של המשפטית

 אל אפנה זה הסדר של עריכתו לצורך שאלוןב בפרטים שמסרתי שינוי יחול בוש מקרה בכל .13

 פי על ואפעל, הרלוונטי המידע מלוא את בכתב לה אמסור, ישראל לבנק המשפטית היועצת

 הנחיותיה.

ללא למסור ידוע לי כי מחובתי לשמור על סודיות במילוי התפקיד, ובכלל זה עלי להימנע מ .14

אי מילוי לאדם שלא מוסמך לקבלה, וכי  אלי בתוקף תפקידיכל ידיעה שתגיע סמכות כדין 

לפי  ,1977-עונשין, התשל"זהלחוק  117פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף -התחייבויות עלה

 .1941א לפקודת הבנקאות, 15ולפי סעיף  2010-לחוק בנק ישראל התש"ע 80סעיף 

 הציבור שירות לחוק המפנה, 2010-ע"התש, ישראל בנק לחוק 81 סעיף הוראות את קראתי .15

 הדעת חוות לפי לפעול מתחייב ואני, תוכנו את הבנתי, 1969-ט"התשכ(, פרישה לאחר הגבלות)

  ויישומן. ל"הנ החוק הוראות של לפירושן הקשור בכל ישראל בנק של

 מתן המחייבות, 1998-ח"התשנ, המידע חופש חוק הוראות חלות זה הסדר על כי לי הובהר .16

 ככל הציבור לעיון יעמוד זה והסדר, לגביו מידע שיבקש אדם לכל ומסירתו להסדר פומבי

 שיתבקש.

 

 ,ה כ ר ב ב

 
 יאיר אבידן

         
 

 ישראל בנק, המשפטית היועצת, שמיר טידה ד"עו : העתק


