
מוגבלבערבוןסודיות

והאינטרסיםהנסיבות

שלהטמירהאתהמכתיבים

הסודיותחובתעלהבנקים

24וררשרון
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שפוררשרון שפוררשרון

אתמכיריםכלכלייםכתבים

תגו־לקבלפוניםכשהםהכוהל:

בה

$TS1$תגובה$TS1$

$DN2$תגובה$DN2$לקוח,שלמצבועלמהבכק

האוטומטיתבתשובהכעכיםהם

בעכייכימגיבאינו״הבכק

כמטרתזאתתגובהלקוחותיו".

שכטלההלוואותמצבאםגם

מתוארבברמהבכקלקוחאותו

לע־אםגםבעיתונות.בפירוט

תים

$TS1$לעתים$TS1$

$DN2$לעתים$DN2$ביןרקעשיחותמתנהלות

לארשמיבאופןלבתב,הבכק

לעניין.התייחסותתהיה

לפ־לגלותמפתיעהיהלכן

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$הבאהההודעהאתכשבועיים

לחובותיוביחסלאומיבנקשל

המ־כלפיו,פישמןאליעזרשל

סתכמים

$TS1$המסתכמים$TS1$

$DN2$המסתכמים$DN2$-שקל,מיליארד5.1בכ

״בהמשךכמובן:הערכותפיעל

התק־מאמצעימרובותלפניות

שורת״,

$TS1$,התקשורת״$TS1$

$DN2$,התקשורת״$DN2$״מאשרתבהודעה,נכתב

שלבת)חברהפרטנרםלאומי

התע־בעקבותכיש״ש(הבנק;

ניינות

$TS1$התעניינות$TS1$

$DN2$התעניינות$DN2$גופיםשלרבמספרשל

פר־חברותשלחובברכישת

טיות

$TS1$פרטיות$TS1$

$DN2$פרטיות$DN2$לבנקפישמןשלבבעלותו

היתר,ביןהמגובה,חובלאומי

כלכליתחברתממניות%04בכ-

לאומיאליהפנהירושלים

שי־במסגרתתנהלכיבבקשה

רותי

$TS1$שירותי$TS1$

$DN2$שירותי$DN2$שלהלהשקעותהבנקאות

התנהלותשלמסודרתהליך

האמו־המתענייניםהגופיםמול

רים,

$TS1$,האמורים$TS1$

$DN2$,האמורים$DN2$פתיחההיתרביןשכוללת

אתלקרםבמטרהמידעחררשל

השבועותבמהלךהחובמכירת

הקרובים״.

מש־מפתיעההזאתההודעה

תי

$TS1$משתי$TS1$

$DN2$משתי$DN2$:אישרשלאומימכיווןסיבות

פישמןשלהפרטיותשהחברות

מפ־אףהואמהבנק,כספיםלוו

רט

$TS1$מפרט$TS1$

$DN2$מפרט$DN2$פישמןשהעמידהבטוחותעל

האלה;החברותשללחובותביחס

יפתחכיהודיעשלאומיומכיוון

עלמידעייתןשבומידעחרר

פישמן.שלהפרטיותהחברות

סוריותבהפרתמדוברהאם

יית־האםפישמן?הלקוחכלפי

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$מידעימסורלאומיבנקכי

לקבלבלישלולקוחחובעל

השיבולאומיבבנקאישורו?את

לשא־״בתגובהכיזולשאלה

לות

$TS1$לשאלות$TS1$

$DN2$לשאלות$DN2$,מידעהבנקמסרעיתונאים

העו־האםאולםפורסם״.שכבר

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$היאפורסםכברשהמידע

חיסיוןלהפרמספיקטובהעילה

שפורסםמידעוהאםבנק־לקוח?

שפור־כמידעדינורשמיבאופן

סם

$TS1$שפורסם$TS1$

$DN2$שפורסם$DN2$רשמי?לאבאופן

הב־הסוריותסוגייתלצר

נקאית

$TS1$הבנקאית$TS1$

$DN2$הבנקאית$DN2$נוס־שאלהמתעוררת

פת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$האםוהיאלאומי,מהודעת

לג־בנחישותפועלאכןלאומי

ביית

$TS1$לגביית$TS1$

$DN2$לגביית$DN2$שמדובראומפישמןהחוב

בלבד.תקשורתיתבהתנהלות

מפקפקנאוראופירעו״ר

ביקורתומטיחהבנקבכוונות

מתנה־הבנקיםשבובאופןגם

לים

$TS1$מתנהלים$TS1$

$DN2$מתנהלים$DN2$הבנקאיתלסודיותביחס

בנקאית״סוריותהלקוחות.של

רקבומשתמששהבנקכליהיא

עלסלקטיבי,באופןלוכשנוח

כשהבנקהמניפולטיבי,גבול

לביקורתעצמולחשוףרוצהלא

הואמתנהל,הואשבוהאופןעל

ומנסההבנקאיתבסודיותנאחז

היהכךלקדושה.אותהלהפוך

והאופןהפועליםבנקשלבמקרה

150שלצנועסכוםנתןשבו

הלקוחהסכמתאתבכווביקבלשהבנקרצויהלקוח:הסכמת

אודותיומידעלחשוף

במקורותמתפרסםפומבי,המידעאםהמידע:פרסום

עליותלהאינההסודיותלציבורוידוערשמיים

הוןהלבנתאיסורחוקלמשל,גילוי:המחייבתדיןהוראת

גילויאתמחייבהציבוריהאינטרסאםציבורי:אינטרס

הבנקאיתהסודיותעללגבורעשויהואהמידע,

חובעללקוחתובעכשבנקלמשל,הבנק:אינטרס

טו־לחברתשקלמיליון200

מהוק

$TS1$טומהוק$TS1$

$DN2$טומהוק$DN2$עסקיתפירמידהשלבקצה

שלבסיפורוגםרנקנר,נוחישל

זהלגנרן.שהלווהלאומיבנק

באזהלכאורהכימניפולטיבי,

הלקוח,עלשמירהשלמעיקרון

ויכוחלבנקיםשישברגעאבל

שמ־האחרוןהדברהלקוחעם

עניין

$TS1$שמעניין$TS1$

$DN2$שמעניין$DN2$בנקאית.סודיותזהאותם

מתפוגגת״.הקרושהפתאום

עםביחדבעברייצגנאור

שיהמפיקאתגרשטרנןעו״ר

לח־הפועליםמבנקשדרשנשר,

שוף

$TS1$לחשוף$TS1$

$DN2$לחשוף$DN2$הווע־שלהפרוטקוליםאת

דה

$TS1$הוועדה$TS1$

$DN2$הוועדה$DN2$לחברותאשראיבמתןשדנה

השופטרנקנר.שלהפרטיות

המ־המשפטמביתכבובחאלר

חוזי

$TS1$המחוזי$TS1$

$DN2$המחוזי$DN2$נשר,לדרישתנענהמרכז

אתלידיולהעבירלבנקוהורה

שלבסופואךהפרוטקולים

הפךהעליוןהמשפטביתדבר

הב־הסוריותכבוב.החלטתאת

נקאית

$TS1$הבנקאית$TS1$

$DN2$הבנקאית$DN2$מרכזינדבךהיתהאמנם

זוהיאלאאךהבנק,בטענות

שלבסופוהכףאתשהכריעה

המשפטביתטענתאלאדבר,

סי־לאהתובעיםשלפיההעליון

פקו

$TS1$סיפקו$TS1$

$DN2$סיפקו$DN2$מספיקה.ראייתיתתשתית

שלבסיפורבקיאלא״אני

כאילונשמעזהאבלפישמן,

מאותשובנתןכילחוץהבנק

בק־לחברותשקליםמיליוני

צה

$TS1$בקצה$TS1$

$DN2$בקצה$DN2$ביטחונותללאפירמידה

להנעלמתופתאוםמתאימים

נאור.אומרהבנקאית״,הסוריות

פישמן.אצלרקלאזה״אבל

עמוד 1



משפטילהליךחייבכשלוקחים

הסוריותאתרגעבןמפירים

רגילים,חייביםלאלפיקורהזה

שלבמקריםגםשקורהמהוזה

עםמתנהגיםהיואםעיקולים.

חייביםעםכמולמשל,רנקנר,

היושלוהחובותאזרגילים,

קורהכךכל.לעיניחשופים

זיסר״.מוטיעםעכשיו

מעדיפיםהבנקים

הזהירההגישהאת

מע־לאומיהודעתרקעעל

ניין

$TS1$מעניין$TS1$

$DN2$מעניין$DN2$לפניאחר:במקרהלהיזכר

קו־יונתןפירסםלשנהקרוב

טנר,

$TS1$,קוטנר$TS1$

$DN2$,קוטנר$DN2$המוזיקאישלובנורי.ג׳יי

בפייםבוק.פוסטקוטנר,יואב

שלוחובעלבופירטקוטנר

התקשהאותוהפועליםלבנק

בעיקר%05בכ-שתפחלהשיב,

ועלמולוהבנקהתנהלותבשל

ששלחהריןעורכימולתלאותיו

לפו־ההוצאהוהליכיהבנקאליו

על.

$TS1$.לפועל$TS1$

$DN2$.לפועל$DN2$בפרטיםחסךלאקוטנר

וחובותיו,הפיננסימצבואורות

להגיב,התבקשכשהבנקאבל

אתלתקשורתלשגרבחרהוא

בנקיםשלהמקובלתהתגובה

הואלפיהללקוחותיהםביחס

לנוהסבירובבנקים,מגיב.אינו

הבנקאות,במערכתגורמיםאז

זהירהגישהלנקוטמעדיפים

מולהסוריותאתלהפרמאשר

בחרוהלקוחותאםגםהלקוחות,

הסוריות.עללוותרמיוזמתם

שלאהקפידוגםהבנקים

יריעותעלרשמיבאופןלהגיב

שחבורביםלטייקוניםהנוגעות

שלרביםמיליוניםמאותלהם

יוסיזיםר,מוטיכמושקלים,

רנקנר,ונוחילבייבלבמימן,

הכלכ־שבעיתונותבשעהגם

לית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$בחובותבמפורטלעתיםדנו

הבנ־למערכתשלהםהפרטיים

קאות.

$TS1$.הבנקאות$TS1$

$DN2$.הבנקאות$DN2$כשב־רנקנר,שלבמקרה

עלי

$TS1$כשבעלי$TS1$

$DN2$כשבעלי$DN2$לחשוףדרשובבנקיםמניות

שר־הוועדותפרוטוקוליאת

נו

$TS1$שרנו$TS1$

$DN2$שרנו$DN2$אחתלרנקנר,אשראיבמתן

הבנקיםשלהמרכזיותהטענות

חובתםהיתהלכךבהתנגדותם

הלקוח.כלפיבסודיות

TS1$$הפויTS1$$הפו־בנקכתבלמשל,כך,

$DN2$הפוי$DN2$לגלותלדרישהבתגובהעלים

שרנוהוועדותשלפרוטוקולים

שב־טומהוקלחברתבאשראי

וי

$TS1$שבוי$TS1$

$DN2$שבוי$DN2$כלפי״הסוריותרנקנר:שליטת

הבנקאות,מאושיותהיאהלקוח

nMim nriKהב־שלהמרכזיות$TS1$הבו$TS1$

$DN2$הבו$DN2$לקוחו״.כלפינק

״דינימהספרציטטגםהבנק

פלא־רותפרופ׳מאתבנקאות״

טו־שנער:

$TS1$:פלאטושנער$TS1$

$DN2$:פלאטושנער$DN2$הבנקאית״הסוריות

ועלהלקוחענייניכלעלחלה

TS1$$הבנTS1$$הבנ־והעמקותהפעולותכל

$DN2$הבנ$DN2$

אישיותמבצעשהואקאיות

שלומענושמוגםעסקיות.או

שללקוחהעובדהועצםהלקוח

TS1$$בגי.TS1$$בגי־אסוריםבבנקחשבוןיש

$DN2$.בגי$DN2$.מיוחדתמשמעותזהלענייןלוי

TS1$$שע•TS1$$שע־העובדהלנוכחבענייננו
$DN2$•שע$DN2$

הנטעןפישעלבחברה,םקינן

פרטית,חברההיאעצמהבבקשה

עלנשמריםונתוניהשרו״חותיה

TS1$$מפוTS1$$מפו־ואינםבסודיותבעליהירי

$DN2$מפו$DN2$

בפומבי״.רסמים

באופןהשיבלאומיבנקגם

מניותבעלשללתביעהדומה

באמצעותברק,אברהםבשם

בןושחריצחקאבירםעוה״ר

אתלחשוףממנושדרשמאיר,

אשרהוועדותשלהפרוטוקולים

האשראיהעמדתעלהחליטו

לאומירנקנר.שלגנרןלחברת

TS1$$המ\TS1$$המ־ביתשלדיןמפסקציטט

$DN2$\המ$DN2$של״עניינולפיוהעליון,שפט

הכספיותפעולותיוכיהלקוח

TS1$$נח\TS1$$נח־יהיולאהכלכליומצבו

$DN2$\נח$DN2$אמונואתהואונותןהכלל,לת

פומבי״.להםייתןלאכיבבנק

ביןהואאףהבחיןלאומי

י,

רנקנרשלהפרטיותהחברות

TS1$$הצי,TS1$$הצי־החברהלביןגנרןובהן

כיוהרגישאי.רי.בי,שלו,בורית

שפ־כאלההןהפרטיותהחברות $1ST$1$1פשST$

$2ND$1$2פשND$אינןודו״חותיהןחסוייםרטיהן

לציבור.מפורסמים

מאחוריעומדיםהבנקיםאם

TS1$$רנTS1$$רנ־שלבמקרהשהעלוהטענות

$DN2$רנ$DN2$

שנהגוהדברפירושהאםקנר

פיש־שלבמקרהכשורהשלא $1ST$שיפt$1ST$

$2ND$שיפt$2ND$?פיצוימגיעלפישמןאולימן

הפרתבשללאומימבנקכספי

רנקנרשונהובמההסוריות?

לש־הריזה?בהקשרמפישמן

ניהם

$TS1$לשניהם$TS1$

$DN2$לשניהם$DN2$מיליונימאותהבנקהלווה

הפרטיותלחברותשקלים

ושניהםשלהםוהציבוריות

דנ־בתקשורת:מניותבעליהיו

קנר

$TS1$דנקנר$TS1$

$DN2$דנקנר$DN2$״מע־בעיתוןבעברהחזיק

ריב״,

$TS1$,״מעריב״$TS1$

$DN2$,״מעריב״$DN2$שלהבעליםהואופישמן

במניותומחזיק״גלובם״העיתון

אחרונות״.ב״יריעות

הטייקוניםאחרהואפישמן

בישראלביותרהתקשורתיים

בענףאחזקותיובשלרקלא

שבדרךמפניגםאלאהעיתונות,

שא־עלישירותעונההואכלל

לות

$TS1$שאלות$TS1$

$DN2$שאלות$DN2$עיתונאים,אותוששואלים

צי־יחסיאנשישלחומותללא

בור,

$TS1$,ציבור$TS1$

$DN2$,ציבור$DN2$עםדין.ועורכימנהלים

עללענותסירבהואהפעםזאת,

הס־האםזה:בענייןשאלותינו

כים

$TS1$הסכים$TS1$

$DN2$הסכים$DN2$הואכיידווחלאומישבנק

הפר־בחברותלבנקחובבעל

טיות

$TS1$הפרטיות$TS1$

$DN2$הפרטיות$DN2$,שהעמידהגיבוימהשלו

הבי־מהםכלומראלה,לחברות

טחונות

$TS1$הביטחונות$TS1$

$DN2$הביטחונות$DN2$הסכיםוהאםהחובעל

המידע.חררילפתיחת

פליליתעבירהלא

ידיעלבנקאיתסוריותהפרת

אמנםמאור.חריגההיאהבנקים

שכןפלילית,בעבירהמדובראין

מעוגנתאינההבנקאיתהסוריות

לש־בניגודבחקיקה,בישראל

ווייץ,

$TS1$,לשווייץ$TS1$

$DN2$,לשווייץ$DN2$.עו־כן,פיעלואףלמשל

בר

$TS1$עובר$TS1$

$DN2$עובר$DN2$לקוחעלמידעשמרליףבנק

הגנתחוקעלבעבירהמסתכן

אףלהיותיכולשרינההפרטיות,

לקוחחורשים.שישהשלמאסר

יכולהופרהשסודיותושסבור

עליוויהיההבנק,אתלתבוע

נזק.לונגרםכילהוכיח

כזאתלתביעהמוכרתדוגמה

שלהמניותתיקפרשתהיא

מידחלוץ.רןלשעברהרמטכ״ל

השנייה,לבנוןמלחמתסיוםעם

שלושכי״מעריב״עיתוןחשף

המלח־שהתחילהלפנישעות

מה,

$TS1$,המלחמה$TS1$

$DN2$,המלחמה$DN2$ההש־למנהלחלוץהורה

קעות

$TS1$ההשקעות$TS1$

$DN2$ההשקעות$DN2$למכורלאומיבבנקשלו

חלוץשלו.ההשקעותתיקאת

מי־כיוטעןהפרסום,עלזעם

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$הפרטים.אתהדליףבבנק

נגרתביעהבהגשתאייםהוא

נוהלשבוהסניףעובריהבנק.

לבדי־נשלחוחלוץשלחשבונו

קות

$TS1$לבדיקות$TS1$

$DN2$לבדיקות$DN2$,דוברינמצאואךפוליגרף

לאומיהסכיםזאת,למרותאמת.

שקל,אלף150ב-אותולפצות

חלוץ.תרםשאותם

אוריחשףחורשיםכמהלפני

מאקוהאתרמנכ״לכיוםרוזן,

מערכתראשובעברקשתשל

המ־את״מעריב״,שלהחדשות

קור

$TS1$המקור$TS1$

$DN2$המקור$DN2$שפירסםבספרהיה.שלא

ליריעההמקורכירוזןגילה

יהודה״מעריב״כתבאזשפירםם

אלאבבנק,עוברהיהלאשתני

ביןשיחהבמקרהששמעאדם

מהןאחתבסניף.פקידותשתי

רעתהמהרעותהאתשאלה

השקעותיועץשעמיתם,כךעל

המלחמהפרוץביוםקיבלבבנק,

ביקששבומהרמטכ״לטלפון

המניות.תיקאתלמכור

שלהחריגים

הבנקאיתהסודיות

ראשפלאטו־שנער,לדברי

המכללהבנקאותלדיניהמרכז

היאהסוריותנתניה,האקדמית

ביותרהחשוביםהעקרונותאחר

להישאבלהבנקאות,בתחום

לבנקמתאפשרשבהםחריגים,

הואראשוןחריגמידע.לגלות

פלאטו־שנערהלקוח.הסכמת

בנקלהודעתלהתייחםסירבה

הסבירהאבלפישמן,עללאומי

אםויכוח״ישכיכלליבאופן

מפורשתלהיותצריכההסכמה

כלומרמכללא,להיותיכולהאו

לדבריה,מפורשת״.לאהסכמה

וההתנהגותמהנסיבות״לפעמים

שהואלהביןאפשרהלקוחשל

אורותיו,מידעלחשיפתמסכים

כךעליסתמךלאזהירבנקאבל

בכתב״.הסכמהלהשיגויחתור

אםכימוסיפהפלאטו־שנער

במקורותמתפרסםפומבי,המידע

שה־הרילציבור,וידוערשמיים

סודיות

$TS1$שהסודיות$TS1$

$DN2$שהסודיות$DN2$לאאךעליוחלהאינה

בתקשורת.מופיעהמידעאםכך

היתהאםכזה,במקרהלדבריה,

היתההבנק,שלמשפטיתיועצת

ול־סיכוןלקחתשלאלומייעצת

גלות

$TS1$ולגלות$TS1$

$DN2$ולגלות$DN2$עלבהסתמךרקהמידעאת

בתקשורת.שפורסםכך

חריגפלאטו־שנער,לדברי

הואהבנקאותלסודיותשני

המ־דיןהוראתיששבומקרה

חייבת

$TS1$המחייבת$TS1$

$DN2$המחייבת$DN2$.לאכזה,במקרהגילוי

מידעלדלותלבנקשמותררק

מחויבהואאלאלקוחותיו,על

היאלכךבולטתדוגמהבכך.

הש־״עםהון.הלבנתאיסורחוק

נים,

$TS1$,השנים$TS1$

$DN2$,השנים$DN2$נחקקותהוראותויותריותר

שלילימידעגילוישמחייבות

אמרה.חיובי״,וגם

בפסיקהנקבעשלישיחריג

הפר־הגנתובחוקהישראלית

טיות,

$TS1$,הפרטיות$TS1$

$DN2$,הפרטיות$DN2$,צי־אינטרסישאםולפיו

בורי

$TS1$ציבורי$TS1$

$DN2$ציבורי$DN2$המידע,גילויאתשמחייב

הסוריותעללגבורעשויהוא

פלאטו־שנער,לדבריהבנקאית.

היחידההדוגמהעמום.חריג״זה

בתקו־באנגליההיאשמצאתי

פת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$היההשנייה.העולםמלחמת

הנאצי,המשטרעםשסחרלקוח

ציבוריתחובההרגישוהבנק

מצי־לאאניהדבר.אתלגלות

עה

$TS1$מציעה$TS1$

$DN2$מציעה$DN2$בזה.להשתמשזהירלבנק

חובותאתשהרחיבומכיווןכיום,

אינטרסקייםאםממילאהגילוי,

מעו־הואגילוישמחייבציבורי

גן

$TS1$מעוגן$TS1$

$DN2$מעוגן$DN2$.זהמהגםהיאהשאלהבחוק

אמורלאבנקהציבורי.האינטרס

ולומרזהבענייןסיכוןלקחת

חשיפתמחייבתהציבורשטובת

לעומתחברתיות,קבוצותמידע.

להש־לנסותאולייכולותזאת,

תמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$לדרושכשירצוהזהבסעיף

מהבנק״.מידע

הואהרביעיהחריג

גילוימחייבהבנקכשאינטרס

לקוחתובעכשבנקלמשלמידע,

בכתבכזה,במקרההחוב.על

הנתוניםאתלפרטניתןתביעה

גםוכךלפרטם,חייבשהבנק

עיקול.בקשתבהגשת

עמוד 2


