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 פעילות בנקאית בהתנחלויות שבגדה המערבית:הנדון
 מכין פרסום המנתח את פעילויותיהם שלHuman Rights Watch ארגון
 דרך העדשה של העקרונות,בנקים ישראליים בהתנחלויות בגדה המערבית
 אני פונה אלייך כדי להזמין.המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם
אותך להעביר לנו מידע בנוגע לפעילויות כאלה ולהסביר מהי להבנתך המסגרת
 הדו"ח שלנו ישקף כל מידע רלוונטי שתספקי לנו עד.המשפטית המנחה אותן
. באפריל23-ל
 המנטר את, לא ממשלתי, הוא ארגון עצמאיHuman Rights Watch ארגון
 הצוותים.מצב זכויות האדם בכתשעים ארצות ברחבי העולם ומדווח על כך
,שלנו בנושא ישראל ופלסטין חוקרים הפרות של זכויות האדם בידי ישראל
. ומדווחים עליהן,הרשות הפלסטינית וחמאס
 דו"ח שכותרתו "כיבושHuman Rights Watch בחודש ינואר פרסם ארגון
 המנתח את הפעילות העסקית בהתנחלויות ישראליות הממוקמות בגדה,"בע"מ
 דרך העדשה של העקרונות המנחים של האו"ם בדבר,המערבית הכבושה
 סיוע, מחקרנו מראה כי באמצעות תמיכה בהתנחלויות.עסקים וזכויות האדם
 הפעילות העסקית בהתנחלויות הישראליות תורמת מעצם,להן והרחבה שלהן
טבעה להפרות חמורות של זכויות האדם ושל המשפט ההומניטארי הבינלאומי
 אנו ממליצים כי עסקים יחדלו, מסיבות אלה.ואף מפיקה רווח מהפרות אלה
.מפעילות הקשורה להתנחלויות
המחקר הנוכחי שלנו מלמד כי ישנם בנקים ישראליים התורמים להפרות של
 בכך שהם מספקים,זכויות האדם ושל המשפט ההומניטארי הבינלאומי
 שירותים אלה כוללים.שירותים המסייעים לשימורן של ההתנחלויות ולהרחבתן
 הענקת משכנתאות לבניית בתים,בין היתר מימון פרויקטים של בנייה
 הפעלת סניפי בנק בתוך התנחלויות ומתן הלוואות ושירותים,בהתנחלויות
.פיננסיים לרשויות מקומיות של התנחלויות
:אודה לך מאוד אם תוכלי להשיב על השאלות הבאות
 האם בנק לאומי מכיר את העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים.1
? נקט הבנק כדי ליישמם, אם בכלל, אילו צעדים,וזכויות האדם? ואם כן
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 .2האם יש לבנק לאומי מדיניות כתובה כלשהי בנוגע לעמידה בסטנדרטים של זכויות
האדם? אם כן ,אנא שלחי לנו עותקים של מדיניות זו.
 .3האם יש לבנק לאומי מדיניות ספציפית באשר לפעילות עסקית בהתנחלויות ישראליות?
אם כן ,אנא שלחי לנו עותקים של מדיניות זו.
 .4מלבד החובה לפתוח חשבון בנק לאנשים העומדים בקריטריונים לכך ,האם ישנן חובות
חוקיות המחייבות את בנק לאומי לספק שירותים בהתנחלויות ישראליות בגדה
המערבית או להתנחלויות כאלה ,ובכלל זה ,בין היתר ,מתן הלוואות לרשויות מקומיות
ומשכנתאות לרוכשי דירות ,מימון פרויקטים של בנייה והפעלת סניפי בנקים וכספומטים?
אם כן ,אנא צייני מהו הדין החל בנושא זה.
 .5האם בנק לאומי היה מעורב אי פעם בהתדיינות משפטית הקשורה בסירוב לספק
שירותים בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית?
 .6האם בנק שיימנע מפתיחת סניף בשל מיקומו באזור גיאוגרפי מסוים ו/או יסגור סניף
בשל מיקומו באזור גיאוגרפי מסוים צפוי לסבול מהשלכות משפטיות של התנהלות זו?
אם כן ,אנא צייני מהו הדין החל בנושא זה.
" .7חוק המכר (דירות)( ,הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה "1974-הישראלי
מחייב קבלנים לקבל ערבויות כתנאי להוצאתו לפועל של פרויקט בנייה .האם חוק זה
מטיל על בנק ספציפי חובה כלשהי לספק ערבויות כאלה לפרויקט מסוים או מונע מהבנק
לסרב לספק ערבויות כאלה מסיבות שאינן קשורות לחוסנו הפיננסי של הפרויקט?
 .8בדו"ח שפרסם לאחרונה הארגון הלא ממשלתי "מי מרוויח מהכיבוש" צוינו מספר
פרויקטים שבהם מעורב בנק לאומי בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית .האם תוכלי
לאשר את מעורבות הבנק בפרויקטים הבאים?
א .מתן הלוואה בסך עד  5מיליון ש"ח למועצה האזורית גוש עציון בחודש מאי
 2015או לאחריו;
ב .מתן הלוואה בסך  10.9מיליון ש"ח למועצה האזורית מטה בנימין בחודש
פברואר  2015או לאחריו;
ג .מתן הלוואה בסך  2.52מיליון ש"ח למועצה האזורית הר חברון בחודש יוני
 2015או לאחריו;
ד .ליווי שלב ד' בפרויקט הבנייה "אמירי נוף" באלפי מנשה ,בהתאם להסכם
מחודש יוני ;2015
ה .ליווי פרויקט לסלילת כביש ,לפיתוח ולהנחת תשתית בגבעת זאב ,בהתאם
להסכם משנת ;2013
ו .ליווי פרויקט הדיור "מדורגי הדר" במעלה אדומים ,שהושלם בשנת .2016

אם חלו אי דיוקים ברשימה נודה לך על תיקונים.
אנא שלחי את תגובתך בכתב עד ל 23-באפריל  ,2017כדי שנוכל לתת לה ביטוי בפרסום שלנו.
כמו כן ,נודה לך כמובן על הערה או תגובה נוספת שתרצי להעביר לנו ,וניתן ביטוי לכל מידע
רלוונטי שתספקי בפרסום הצפוי.
אני מודה לך מראש על שיתוף הפעולה.
בברכה,
עו"ד שרי בשי,
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