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תאריך14.7.15 :
אל :ד"ר קרנית פלוג ,נגידת בנק ישראל
שלום רב,

הנדון :הסדר למניעת ניגוד עניינים
עם מינויי לתפקיד המפקחת על הבנקים )להלן" :התפקיד"( ,ובהתאם לחובתי על פי דין שלא
להעדיף כל עניין זולת העניין הציבורי ,ולא לעסוק בכל עניין זולת העניין הציבורי ,בעת כהונתי
בתפקיד זה ,ובתיאום עם היועצת המשפטית לבנק ישראל ,הנני להודיע ולהתחייב כדלקמן:
.1

אני ,בן זוגי או אחרים שפרנסתם עלי ,אינם מחזיקים ,במישרין או בעקיפין ,ולא נחזיק

.2

משך כל תקופת כהונתי בתפקיד ,ניירות ערך של תאגיד בנקאי כלשהו.
החל מה 16.8.2008 -הועסקתי בבנק לאומי .עד אוגוסט  2010בתפקיד סגן ראש חטיבת
שוקי הון ,וממועד זה כסמנכ"ל ,מנהלת הסיכונים הראשית ,וראש החטיבה לניהול
סיכונים .בתאריך  5.7.15פרשתי מבנק לאומי.
אפעל לכך שהתשלומים המגיעים לי בשל כהונתי ותפקידי כאמור לעיל ישולמו לי
2.1
תוך  30ימים ממועד כניסתי לתפקיד .לאחר חלוף מועד זה ,לא אהיה זכאית
לקבל כל תמורה נוספת בגין כהונתי האמורה.
2.2

משך תקופה של שנה וחצי ממועד סיום תפקידי בבנק לאומי כאמור לעיל ,אמנע
מלקבל החלטות בתוקף תפקידי כמפקחת על הבנקים ,להשתתף או לטפל בכל
צורה אחרת בכל ענין הנוגע באופן ישיר לבנק לאומי ולתאגידים בשליטתו )להלן-
"הקבוצה"( ,לנושאי המשרה בקבוצה ,לבעלי השליטה בבנק לאומי ,אם יהיו,
ולתאגידים בשליטתם או למחזיק מהותי בבנק לאומי.
"שליטה"" ,נושא משרה"" ,מחזיק מהותי" כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(,
התשמ"א – .1981
משך התקופה כאמור ,תמלא את מקומי בעניינים בהם אני מנועה מלטפל ,נגידת
בנק ישראל ,ד"ר קרנית פלוג ,או גורם אחר שימונה על-ידה בתיאום עם היועצת
המשפטית של בנק ישראל .במסגרת הטיפול בעניינים כאמור תסתייע הנגידה
בעובדי בנק ישראל ,לרבות עובדי חטיבת הפיקוח על הבנקים ,אשר לצורך כך
יפעלו בכפיפות ישירה לנגידה ,ובלא כל מעורבות מצידי.

2.3

יובהר כי אין באמור בסעיף  2.2כדי למנוע עיסוקי בנושאים כלליים אשר יהיו בתחום
סמכותי ,אף אם יש בהם כדי להשפיע בעקיפין על הגורמים המפורטים בסעיף  ,2.2למעט
אם המדובר בהשפעה מיוחדת או ספציפית עליהם .ככל שמדובר בהשפעה כאמור שהיא
מיוחדת או ספציפית – אטפל רק לאחר קבלת אישור היועצת המשפטית של בנק ישראל
ובתנאים שתקבע.
לעניין זה" ,נושאים כלליים" הם נושאים המשפיעים או שהינם בעלי פוטנציאל השפעה
או השלכה על כלל הציבור ,על סקטורים רחבים ממנו ,או על קבוצה גדולה ובלתי
מסוימת אחרת ,לרבות המערכת הבנקאית בישראל.
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 .2מבלי לגרוע מיתר הוראות הסדר זה ,אני מתחייבת כי בתוקף התפקיד אמנע מלקבל החלטות,
להשתתף או לטפל בכל צורה אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בנושאים העלולים להעמיד אותי
במצב של חשש לניגוד עניינים ,ובפרט בנושאים הקשורים לעניינים המנויים להלן:
ענייני האישיים;
4.1
ענייני קרובי משפחתי )לעניין זה – "קרבה משפחתית" – לרבות קרבה משפחתית
4.2
חורגת או הנוצרת עקב אימוץ או אומנה; "קרוב משפחה" – בן-זוג ,בת זוג ,הורה,
בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,אחיין ,אחיינית ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד,

נכדה ,בן דוד/ה ,בת דוד/ה(;
4.3

אדם אחר שיש לי זיקה אישית ,פוליטית ,כלכלית או עסקית אליו – ככל
שיתעורר ספק בדבר טיבה של זיקה כאמור ,אוועץ עם היועצת המשפטית של בנק
ישראל ואפעל לפי הנחיותיה;

4.4

בכל עניין בו עסקתי באופן אישי במסגרת עיסוקיי טרם מינויי ,מלבד מה שאושר
לי במפורש על ידי היועצת המשפטית של בנק ישראל.

 .3בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ימלא את מקומי מי שימונה על-ידי נגידת בנק ישראל
בתיאום עם היועצת המשפטית של בנק ישראל.
 .4אני מצהירה כי ידוע לי שהאחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת עלי .לכן ,בכל
מקרה שבו יתעורר ספק הנוגע ליישום הוראות הסדר זה ובכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד
עניינים שלא הוסדר במסגרת הסדר זה ,אתייעץ עם היועצת המשפטית של בנק ישראל
לאלתר ,ואפעל על פי הנחיותיה.
 .5בכל מקרה בו יחול שינוי בתוכן הצהרותיי בהסדר זה ,או בתוכן השאלון שמילאתי לצורך
עריכתו של הסדר זה ,אפנה אל היועצת המשפטית לבנק ישראל ,אמסור לה בכתב את מלוא
המידע הרלוונטי ,ואפעל על פי הנחיותיה.
 .6הריני מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה שתגיע או שהגיעה אלי עקב ביצוע תפקידי או לעשות בה שימוש לצרכי האישיים או
לטובת תאגיד או גוף שאני קשור אליו ,תוך תקופת עבודתי בבנק ישראל ,לפני תחילתה או
לאחר מכן ,פרט למידע שהפך לנחלת הכלל; ידוע לי שאי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה
מהווה עבירה לפי סעיף  117לחוק העונשין ,התשל"ז 1977-ולפי סעיף  80לחוק בנק ישראל
התש"ע.2010-
 .7אני מצהירה כי קראתי את הוראות סעיף  81לחוק בנק ישראל ,התש"ע ,2010-המפנה לחוק
שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( ,התשכ"ט ,1969-הבנתי את תוכנו ,ואני מתחייבת
לפעול לפי חוות הדעת של בנק ישראל בכל הקשור לפירושן של הוראות החוק הנ"ל ויישומן.
 .8הובהר לי כי על הסדר זה חלות הוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-המחייבות מתן
פומבי להסדר ומסירתו לכל אדם שיבקש מידע לגביו ,והסדר זה יעמוד לעיון הציבור ככל
שיתבקש.
ב ב ר כ ה,
ד"ר חדוה בר
העתק :עו"ד טידה שמיר ,היועצת המשפטית ,בנק ישראל

