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צילום: CORINNA KERN/רויטרס סניף של בנק לאומי. "המנהל פעל בניגוד לנהלים והסב לבנק נזקים אדירים"

משפט

הלקוחה ביקשה לבדוק פעולות חשודות בחשבון — ואז נתבעה
בפרשת מעילה

לאומי הגיש תביעה חריגה נגד מנהל מגזר באחד הסניפים ולקוחה, בטענה לתרמית משותפת ■
הטענות על מעילה על פני שנים, מעלה את התהייה איך היא לא התגלתה ■ מנגד, הלקוחה טוענת כי

היא זו שבכלל התריעה על פעולות חריגות, והמנהל טוען כי זהו ניסיון להשתיקו

אפרת נוימן
06:06, 10 באפריל 2022

עקוב

בחודש שעבר הגיש בנק לאומי תביעה חריגה לבית המשפט המחוזי מרכז ובה טענות חמורות נגד נ.ל,

שהיה מנהל מגזר בנקאות עסקים בסניף לוד. לטענת הבנק, המנהל ביצע מעשי מרמה ומעילה

בחשבון של חברה, ופעל בניגוד לנהלים באופן שהסב לבנק "נזקים אדירים".
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חריגות התביעה נובעת גם מכך שהבנק תבע את ק.כ — בעלת חברה בתחום השליחויות שבחשבונה

נטען כי נעשתה התרמית — בטענה לשותפות במעשים. בתביעה נטען כי החברה ובעליה נהנו

מכספי המעילה, וסירבו להשיב חוב בסך כ–3 מיליון שקל. בית המשפט הטיל לבקשת הבנק עיקול זמני

על נכסים של הנתבעים בגובה החוב. הנתבעים מכחישים את הטענות נגדם.

התמיהה הראשונה שעולה היא כיצד התנהלות כזו, על פני שנים, לא זוהתה בבדיקות המתבצעות על

ידי גורמי הבקרה בבנק. לפי התביעה, נעשו בחשבון פעולות בניגוד להנחיות, אושרו מסגרות אשראי

תוך חריגה מסמכות, ונעשה דיווח כוזב במערכות. אם אכן מדובר במעילה, עולה גם תמיהה למה הבנק

לא פנה למשטרה.

לפי הנטען, האופן בו בוצעה התרמית, היה שצ'קים הופקדו בחשבון החברה לצורך קבלת "אשראי

גמיש" מהבנק (העמדת אשראי כנגד צ'קים עתידיים) בזמן שהצ'קים נמשכו מהמערכת לפני שהגיע

מועד פירעונם, תוך הבטחה שיופקדו אחרים שלא הופקדו מעולם — כך שהחברה קיבלה אשראי

בחינם. עוד נכתב כי במקרים שונים ההפקדה נעשתה למרות שהצ'קים לא היו פיזית בבנק וכך התקבל

אשראי של מיליון שקל בלי ביטחונות. לפי התביעה, המנהל ניהל באופן אישי את החשבון, בניגוד

לנהלים, ופנה לעובדים באופן אישי לצורך הפקדת צ'קים דחויים לחשבון החברה, בלי שהם יהיו פיזית

בידיו, ולמשיכת צ'קים ממערכות הבנק לפני שהגיע הפירעון שלהם.
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עוד נכתב כי המנהל, שסיים את התפקיד במארס 2021, הצליח להערים על מנהליו ועל גורמי הבקרה.

נכתב גם כי מאז אוקטובר 2017 לא התקיים, בניגוד להנחיות, דיון בעניין החשבון או נקבעו מסגרות

אשראי במערכת, למרות התחייבויות גבוהות ביותר בחשבון. בדצמבר 2020 המנהל התבקש ממרכז

האשראי בבנק להעלות את חשבון החברה לדיון. הוא ענה כי החשבון יועבר לסמכות המתאימה בימים

הקרובים, והוא ממתין לתהליך ביטחונות שיוסדר. בפועל, נכתב, הוא לא עשה כן. בפברואר 2021

המנהל נשאל לגבי החשיפות המתמשכות בחשבון וענה כי מדובר כביכול בחשיפה טכנית הנובעת

מתהליך שיעבוד ביטחונות שבטיפול וכי הביטחונות שנרשמו בחשבון צפויים לכאורה לכסות את

החשיפה (בפועל, זה היה רחוק מכך).

עוד נכתב כי חשבון החברה נוהל באופן חריג ישירות מול אותו מנהל מגזר, ולא כמקובל מול בנקאי

הסניף, וכי בניגוד לנהלים סייע המנהל ללקוחה לגייס אשראי מול גורמים פיננסיים אחרים מלבד לאומי

בזמן שבחשבון שלה חשיפות משמעותיות.

רק באוגוסט האחרון, נכתב, החל הבנק בביצוע בדיקות מעמיקות ומקיפות, שהעלו כי המנהל פעל

במרמה והפרת אמונים תוך מעילה בכספים. הוא זומן לתשאול באוקטובר והושעה מתפקידו.

"פעולות זרות בחשבון"

לשאלה מי הגורם ש"הרוויח" מהמרמה יש חשיבות כדי להבין את מטרת המעשים, אך כתב התביעה

עמום בנושא זה. לא נכתב מה המנהל הרוויח מהמעילה הנטענת — מה קרה עם אותם צ'קים

שנמשכו ואם הם נפדו במקום אחר. גם לא נכתב מה היה חלקה של הלקוחה במעילה. נכתב

שהלקוחה והחברה נהנו מהיחס החם אותו קיבלו, ובפועל נהנו מהכספים שהועברו להם על ידי הבנק,

צ'ק. צ'קים הופקדו בחשבון החברה לצורך קבלת "אשראי גמיש" מהבנק בזמן שהצ'קים נמשכו מהמערכת לפני שהגיע מועד
צילום: ניר שמול פירעונם

מפקידי צ'קים ללא כיסוי יקבלו מהבנקים תוספת זמן

הבנק גבה יותר מפי שניים מסכום המשכנתא — וטען שיש עוד חוב

"טקסט קטן, מטעה ומוצנע": אקסלנס לא הודיעה כראוי על העלאת דמי ניהול - והסתבכה
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וכי הן עקבו או יכלו לעקוב אחרי הפעילות בחשבון ואינן יכולות להתכחש לחובות — בין אם יוכח שידעו

מפורשות על מעשיו של המנהל ובין אם לאו.

בבנק טוענים כי באוגוסט הבנק הבחין בפעילות חריגה של הפקדות צ'קים בחשבון אשר הביאה ליתרת

חוב גבוהה. אולם, במכתב לבנק ישראל ששלח לאחרונה עורך דין גלעד נרקיס, שמייצג את הלקוחה,

נטען כי היא פנתה בעצמה עוד ביולי 2021 לסניף שלה בטענה שאיתרה בחשבונה פעולות תמוהות

של הפקדות ומשיכות שהיא לא מזהה. בהודעת דואר אלקטרוני מ–19 ליולי ביקשה הלקוחה מבנקאית

עסקית בסניף פירוט של כל הניכיונות שבוצעו ב–2020. להודעה מכותב מנהל מגזר עסקים החדש.

"אני רוצה להבין מה זה התנועות האלה", כתבה בנוגע לשני צ'קים בהם חויבה ב–2020.

במייל מ–18 לאוגוסט היא כותבת לאותו מנהל: "בהמשך לפגישתנו מצ"ב רשימת שקים שנמשכו

מהחשבון ואני לא מזהה", ו"אני במשך השנים ביקשתי אולי פעמיים למשוך שיק מאשראי גמיש

לבקשת לקוח להחליף את הצ'קים".

באוקטובר, פנה נרקיס בשמה לבנק על מנת לקבל מסמכים, להיפגש ולהבין מה נעשה בחשבון.

בהמשך, הלקוחה פנתה גם למשרד רואי חשבון ברלב לצורך ביקורת חקירתית של הנעשה בחשבון.

הביקורת הראשונית שעשתה רו"ח אלינור וולף ממשרד ברלב מצאה כי "על בסיס הממצאים החלקיים

המצויים בידינו, עולים ממצאים חמורים שמלמדים על קיומן של פעולות זרות בחשבון, הלוואות לא

מזוהות, צ'קים שלא אותרו על ידי הבנק ועוד".

"מו"מ בחוסר תום לב"

הבנק דרש מהלקוחה לשלם את החוב שנוצר בחשבון. במשך כחצי שנה הצדדים ניהלו משא ומתן,

ואף הועברה לבנק חוות הדעת הראשונית של וולף והתבקשו מסמכים. בכל אותה העת, אומרים נרקיס

עו"ד גלעד נרקיס
צילום: רונן יעקובי
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והלקוחה, נציגי הבנק לא אמרו להם דבר על החשדות נגד המנהל והמעילה בחשבון. הדבר נודע להם

רק עם הגשת התביעה.

"מדובר על התנהלות שערורייתית אשר יש בה כדי ללמד כי מלכתחילה ניהל הבנק מו"מ בחוסר תום

לב בכוונה להשתיק אירוע זה מבלי שהבנק יישא בתוצאות מחדליו ואולי אף במטרה לקבל מידע נוסף

שלא היה בידו באמצעות ממצאים אליהם הגיעו הלקוחה והחברה בחקירה שניהלו", כתב נרקיס

בפנייה לבנק ישראל.

וולף אומרת כי הלקוחה לא נהנתה מהמרמה כפי שטוענים בבנק. זאת, מכיוון שהאשראי הגמיש

שקיבלה שלא לבקשתה ובלי שהבחינה בכך בזמן אמת, היה בסכום דומה לזה של הצ'קים שנמסרו

לבנק אבל נמשכו שלא בהוראתה. "לכן, בשורה התחתונה היתרה בחשבון לא היתה מחשידה בעינה.

זאת בזמן שהנתון אודות האשראי שלא הוחזר, והלך וגדל עם ריביות פיגורים, הופיע באופן מוצנע

בתחתית דף החשבון ובכרטיס אחר. לשאלתה, אמר לה המנהל שחלק מהאשראי זה הצ'קים".

עוה"ד סיגל פעיל, יפעת תבור וטליה רם ממשרד סיגל פעיל ושות', המייצגות את המנהל, מסרו:

"מדובר בהליך סרק שנועד לסכל הליך בוררות שמתנהל בין הצדדים, נוכח טענות חמורות וקשות שיש

למנהל נגד הנהלת הבנק, בין היתר על נסיון לחיסול פוליטי ולפגיעה מכוונת בכוח הארגוני של

העובדים. ההליך נועד לנסות להשתיק את המנהל מלהציף את ההתנהלות החמורה של הבנק כלפיו

וכלפי מי שמעז לעמוד מול ההנהלה.

"לא בכדי הליך הבדיקה הפנימית, שבוצע על ידי הבנק באותו הנושא לפני שהמנהל הגיש מועמדות

לוועד העובדים, הסתיים ללא כל דופי במנהל, ואין זכר לטיעון בגין אחריות משום סוג ל"מעללים"

הנטענים. אין ספק שמעשי הבנק ייחשפו, והאחראים יתנו את הדין על הבריונות ולשון הרע הננקטת

כנגד המנהל לאור היעדר טיעוני הגנה מולו".

מבנק לאומי נמסר: "כתב התביעה החמור שהוגש על ידי הבנק הוא בגין תרמית משותפת של השניים.

הטענות המועלות מופרכות, ודבר לא ירתיע את הבנק במיצוי ההליכים נגדם".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

בנקיםמשפטאשראי

רו"ח אלינור וולף ממשרד ברלב
צילום: צילום עצמי
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