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  שמותואלה 
שלמעשה מותירות , "לוביסטים מתגייסים למען הבנקים" כגוןת ופעמים רבות אנו נתקלים בכותר

לקראת דיוני ועדת הכספים הנוגעים . אותנו באפלה ולא מספקות לנו מידע נוסף על אותם גורמים
אזרחי צייד את הגיעה השעה ל כי' העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'החלטנו ב', חוק הריכוזיות'ל

שרת המ" צבא לוביסטים"מי חברים באותו לגבי מפורט במידע  ,כמו גם את כתבי הכנסת, ישראל
ומה ניתן לעשות כדי " צבא"מה סדר הגודל של אותו , את האינטרסים של הבנקים בישראל

   . להתמודד מולו
  

  . לוביסטים שונים כמוסמכים לייצג אינטרסים של בנקים ישראליים 47בכנסת רשומים כיום 
 'איגוד הבנקים'לייצג גם את האינטרס של כפול המאפשר להם מהם רשומים כבעלי אישור  5

לייצג גם את המאפשר להם כפול מהם רשומים כבעלי אישור  8. 'בנק דיסקונט'וגם של 
  : להלן הפירוט. 'בנק הפועלים'וגם של  'איגוד הבנקים'האינטרס של 

  
  'איגוד הבנקים'מים כמוסמכים לייצג את האינטרס של לוביסטים רשו 20
  'בנק דיסקונט' לוביסטים רשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים של 12

  'בנק מזרחי טפחות'לוביסטים רשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים של  8
  'בנק הפועלים'לוביסטים רשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים של  8
  'בנק לאומי'לייצג אינטרסים של  לוביסטים רשומים כמוסמכים 7
  
  : של הבנקים" צבא הלוביסטים"ב" החיילים"שמות אלה ו

  
  :'איגוד הבנקים'הלוביסטים הרשומים כמוסמכים לייצג את האינטרס של 

  
  פוליסי - תמר אברמוביץ  .1
  פוליסי - ברנט פז  .2
  פוליסי - ברעם אביבה  .3
  פוליסי - גילהר ארז  .4
  פוליסי -גרביץ רומן  .5
  פוליסי - פביאן דפנה  .6
  פוליסי - קסלר צבי  .7
  פוליסי  - סידיס עידית - שבתאי .8
 עורך דין  -  תעצמאי יתסטלובי –בוגר - טל אייל .9

 הצעת חוק החברות   -  לוביסט עצמאי -ד יהודה דולב "עו .10
 ) 15' תיקון מס)(רישוי(הצעת חוק הבנקאות  -  לוביסט עצמאי -ד אייל דותן "עו .11
 חקיקה  -  לוביסט עצמאי -ד דניאל וקס "עו .12
 בנקאות  -  תעצמאי יתלוביסט -סיון חומרי  .13
 וקי הבנקאות ח - ת עצמאי יתלוביסט - ד דליה טל "עו .14
 עורך דין  -  לוביסט עצמאי - מיקי תמיר  .15
 אכיפה מנהלית  - לוביסט עצמאי - ד ניר כהן "עו .16
 חקיקה  -  לוביסט עצמאי - ד אריאל כפרי "עו .17
 יועץ משפטי  -  לוביסט עצמאי -שלום לרנר  .18
 חקיקה  - לוביסט עצמאי -ד דוד לשם "עו .19
  יעוץ משפטי  - תעצמאי יתלוביסט -טליה סלומון  .20
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  : 'בנק דיסקונט' לוביסטים הרשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים שלה
  

  גלעד יחסי ממשל ולובינג –עמית אבנר  .1
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –במבי צורי  .2
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –גלעד אמיר  .3
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –דודיק קרן  .4
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –הרשקוביץ לירון  .5
  עד יחסי ממשל ולובינגגל –וורייט ישי  .6
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –לוי זוהר  .7
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –נבו מבשרת  .8
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –סנדר אריאל  .9

  גלעד יחסי ממשל ולובינג –רמתי אורי  .10
  גלעד יחסי ממשל ולובינג –שילוני יעל  .11
  ייצוג קבוע –פיננסיים  – לוביסט עצמאי - בונדי רוני  .12

  
   :'בנק מזרחי טפחות'ם הרשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים של הלוביסטי

  
  גורן עמיר –ביבי משה  .1
  גורן עמיר –גונן נועה  .2
  גורן עמיר –גורן עליזה  .3
  גורן עמיר –עמיר תומר  .4
  גורן עמיר –) אהרון(ד פאלוך רוני "עו .5
  גורן עמיר –פישמן ישי  .6
  גורן עמיר –שובכר ליאור  .7
  גורן עמיר –שקד עופרה  .8

  
  :'בנק הפועלים'סטים הרשומים כמוסמכים לייצג אינטרסים של הלובי

  
  פוליסי - תמר אברמוביץ  .1
  פוליסי - ברנט פז  .2
  פוליסי - ברעם אביבה  .3
  פוליסי - גילהר ארז  .4
  פוליסי -גרביץ רומן  .5
  פוליסי - פביאן דפנה  .6
  פוליסי - קסלר צבי  .7
  פוליסי  - סידיס עידית - שבתאי .8

  
  :'בנק לאומי'נטרסים של הלוביסטים הרשומים כמוסמכים לייצג אי

  
  אימפקט - אמיר יער  .1
  אימפקט - שמאי אורלי - בן .2
  אימפקט -זאגא גדעון  .3
  אימפקט -לוי סטיבן  .4
  אימפקט -לרנר אורית  .5
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  אימפקט - רדי בועז  .6
  אימפקט - צרי קרני - רימר .7

  
  . של הבנקים בכנסת" צבא הלוביסטים"ב" החיילים" 47אלה הם 

  
  ? האם הם מודעים לפגיעה באינטרסים של רוב האזרחים/ע הם עושים את זהודמ

אינטרס האזרחי פגיעה בוביסט ובין היותו שותף לסוגיית הקונפליקט בין הלתשובה אפשרית ל
חברת  במסגרת הרצאה שהעניק בקורס הלוביסטים של ,הלוביסט עמית אבנרהציע , הרחב

   :)2012פברואר (' עובדה'בתוכנית כפי ששודר וש 'לובינג דעגל'
 !"אנחנו לוביסטים, אבל אנחנו לא אזרחים, אם מסתכלים על זה כאזרחים אז זה טיפה בעייתי"

רשימת ב הבמסמך ז כולים למצואכאן המקום לציין כי את שמו של הלוביסט עמית אבנר אתם י
   .'בנק דיסקונט'ינטרסים של אהלוביסטים המייצגים 

  
כל כמעט שיהיה מוכן לייצג  הלוביסט אצמייתמיד  ,'דמוקרטיות המקורבים'ב שיטה הנהוגהב

אחד המקרים . על חשבון רוב אזרחי המדינה באה אינטרסמדובר בגם אם , של בעלי הון אינטרס
אותה , בישראל יית הטבקלוביסטים המייצגים עשרות שנים את תעשמקרה ההוא הקיצוניים 
י נתוני משרד "עפ( אזרחים בשנה בישראל בלבד 10,000מותם של לאחראית תעשייה ש

 ,'גורן עמיר'ו' פוליסי'הלובינג ת ועל ידי חברבעיקר בישראל תעשיית הטבק מיוצגת . )הבריאות
  . 'בנק הפועלים'ו' בנק מזרחי טפחות', 'איגוד הבנקים'מייצגות גם את ה
  

  : תשובות/שאלות
  

  ? לוביסטים רשאים לייצג אינטרסים שלו בכנסת 25- ש' איגוד הבנקים'מיהו 
  
כארגון גג לכל הבנקים  1959נוסד בשנת עמותה רשומה ש הינה 'הבנקים בישראל איגוד'

  : באיגודחברים רשימת הבנקים ה. המסחריים והבנקים למשכנתאות
בנק , בנק יהב, בנק הפועלים, בנק דקסיה ישראל, בנק דיסקונט, בנק אוצר החייל, בנק איגוד

, ישראלי- בנק ערבי, דיסקונט- בנק מרכנתיל, בנק מסד, בנק מזרחי טפחות, לאומי בנק, ירושלים
בנק לאומי למשכנתאות ובנק , Citibank ,HSBC Bank, יובנק, הבנק הבינלאומי הראשון

  . דיסקונט למשכנתאות
  

 את הפרטים הבאים תשפוח 2012מאי מ) 'הארץ'עיתון ( ררופכתבה של העיתונאית שרון ש
  : 'גוד הבנקיםאי'הנוגעים ל

  
  למעלה מחצי . ₪מיליון  12.6על  2010- מד בע) ר"ע(' איגוד הבנקים'של תקציבו

, משה פרל, ל האיגוד"מנכ. עובדו 16מהתקציב מוזרם לתשלום משכורותיהם של 
  . משתכר קרוב לשני מיליון שקל בשנה

  בשנה שקל מיליון כחצי האחרונות בשנים קיבלה ,קרסני בוריסבבעלות ' פוליסי'חברת 
אך מסרבים  "לובינג שירותי"קרסני כ של החברה עבודת את מגדירים באיגוד. מהאיגוד

  .לפרט
 בכיר בנקאי אך ,שתדלנות שירותי על הוצאותיהם את לחשוף מחויבים אינם הבנקים 

  .יחד הבנקים לכל ,לפחות בשנה שקל מיליון בעשרה מסתכמות שהן מעריך
, ברת התחרות במערכת הבנקאיתגסיונות להעוסק בעיקר במאבק נגד הני' איגוד הבנקים'
   . במאבק נגד הוזלת הריביות והעמלות שהבנקים גובים מאיתנוו
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  ? שירותי הלובינג הבנקים על" שופכים"כמה כסף 
 10הערכה של בנקאי בכיר היא שהעלות השנתית של הבנקים על לובינג בכנסת היא , כאמור
אנו נזקקים להערכות ואין בנמצא חוק המחייב  2012כאן נשאלת השאלה מדוע בשנת . ₪מיליון 

  ? דיווח מיידי לגבי כל סכום כסף המוזרם בעבור שירותי לובינג
להסתרת ) מי במעשים ומי בשתיקה(רוב חברי הכנסת בישראל מסייעים לכך היא שהתשובה 

, ר הכנסת"פנתה בעבר ליו 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'. זה מעיני הציבורחשוב המידע 
 משרדי לובינג/על מנת שיפעלו להעברת חוק המחייב לוביסטים בשכר, כים"כמו גם לשאר הח

מטרת ההתקשרות בינם ובין הלקוח , שכירו את שירותיהםהלקוחות לדווח מיידית על הסכום בו 
  . עד כה בקשותינו נענו בשלילה. והאמצעים שהם נוקטים על מנת לקדם את אינטרס הלקוח

הם יכלו , משרדי הלובינג רצון כנה לשקיפות/מיותר לציין שאם היה קיים בקרב הלוביסטים
  . מבלי להזדקק לחוק שיחייב אותם, החל ממחר בבוקראלה לפרסם נתונים 

  
  '? ועדת הכספים'בדיונים הקרבים של  צפוי לנומה 

בייחוד , ת יאסור בכלל מיוחד על לוביסטים להשתתף בכלל דיוני ועדות הכנסתר הכנס"יו"
-מתוך מסקנות הוועדה לבחינת יחסי הון( ".בעת ההצבעה וגם בעת הדיון המקדים להצבעה

  )2012יולי , שלטון בישראל
  

ר "ליו, 'ישראל יקרה לנו'בשיתוף עם תנועת , 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'הבוקר פנתה 
שלטון - הוועדה לבחינת יחסי הון'על מנת שיאמצו את המלצות , ר ועדת הכספים"הכנסת וליו

אנו צפויים , לא תתקבלאם בקשתנו . ויסגרו את ישיבות הוועדה בפני לוביסטים בשכר, 'ראלביש
    . שיגיעו לוועדה בשביל לשרת את אדוניהם, שוב לנוכחות של עשרות לוביסטים מטעם בעלי ההון

  
  

  , ם והייתם מעוניינים להתנדב או לתרוםכאת ןאם הנושא מעניי
  

   emo@gmail.comprogd: מייל הבא-צרו קשר באי
  
  
  
  
  
  


