
 נספח
ה משרה נושא של כהונה סיום אודות מדווח תאגיד שהם בנקים דיווחי  שיש בנסיבות בפיי

ם המשקיעים לידיעת להביאן שני 2018 עד 2008 ב

כהונה סיום נסיבות  סיום אופן
כהונה

תפקיד  נושא שם
משרה

תאריך
דיווח

בנק

בריאותי מצב התפטרות דירקטור עופר יולי 24.12.2008  מזרחי בנק
 טפחות
בע״מ

.1

 חמורה אמונים הפרת
 להגיש כוונה על והודעה

 כתב המשרה נושא כנגד
פלילי אישום

פיטורין סמנכ״ל מנחם
פרידמן

2.12.2008  לאומי בנק
 לישראל
בע״מ

.2

 בין שנתגלעו הדעות חילוקי
 ובין הדירקטוריון יו״ר

ישראל בנק

התפטרות יו״ר
דירקטוריון

דנקנר דן 1.6.2009 בנק
הפועלים

בע״מ

.3

 בבנק לתפקיד מועמדות
אחר

התפטרות סמנכ״ל גל שמעון 7.9.2009  מזרחי בנק
 טפחות
בע״מ

.4

 בחברת צולבת החזקה לאור
 החוק והוראות אידיבי
 ולצמצום התחרות להגברת

 העניינים וניגודי הריכוזיות
בישראל ההון בשוק

התפטרות דירקטור יצחק
מנור

11.8.2011  אגוד בנק
 לישראל

בע״מ

.5

לכנסת בבחירות התמודדות התפטרות דירקטור פרי יעקב 24.10.2012  מזרחי בנק
 טפחות
בע״מ

.6

 לנושאי תגמול חוק חקיקת
 בתאגידים בכירה משרה

פיננסיים

התפטרות סמנכ״ל דניאל
צידון

21.4.2016  לאומי בנק
 לישראל

בע״מ

.7

 האווירה רקע על
 בדבר והפרסומים

בבנק האחרונים האירועים

התפטרות יו״ר יאיר
סרוסי

29.11.16 בנק
הפועלים

בע״מ

.8

1

https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01163&reference=2008-01-366639%23?id=01163&reference=2008-01-366639
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01167&reference=2008-01-341313%23?id=01167&reference=2008-01-341313
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2009-01-130656%23?id=01165&reference=2009-01-130656
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01163&reference=2009-01-225444%23?id=01163&reference=2009-01-225444
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01157&reference=2011-01-237804%23?id=01157&reference=2011-01-237804
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01163&reference=2012-01-262860%23?id=01163&reference=2012-01-262860
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01167&reference=2016-01-053410%23?id=01167&reference=2016-01-053410
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2016-01-083355%23?id=01165&reference=2016-01-083355


כהונה סיום נסיבות  סיום אופן
כהונה

תפקיד  נושא שם
משרה

תאריך
דיווח

בנק

 כדירקטור לכהונה מינוי
 להגברת החוק ולאור בבזק

 ולצמצום התחרות
 העניינים וניגודי הריכוזיות
בישראל ההון בשוק

התפטרות דירקטור אמנון
דיק

29.4.18 בנק
הפועלים

בע״מ

.9

ם שותפות  חדש במיז
 ופגיעה לבנק זיקה היוצר

כדח״צ לכהן בכשירותה

התפטרות דירקטורית אסנת
רונן

5.6.18  מזרחי בנק
 טפחות
בע״מ

.10

 לכהונה מועמדות הגשת
 דקסיה בבנק כדירקטור

בע״מ

התפטרות דירקטור גדעון
סיטרמן

2.7.2018  מזרחי בנק
 טפחות
בע״מ

.11

 אריסון שרי שליטת הפסקת
בע״מ הפועלים בבנק

התפטרות דירקטור מאיר
ויצ׳נר

4.9.18 בנק
הפועלים

בע״מ

.12

 אריסון שרי שליטת הפסקת
בע״מ הפועלים בבנק

התפטרות דירקטור עידו
שטרן

4.9.18 בנק
הפועלים

בע״מ

.13

 אריסון שרי שליטת הפסקת
בע״מ הפועלים בבנק

התפטרות דירקטורית אפרת
פלד

4.9.18 בנק
הפועלים

בע״מ

.14

2

https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2018-01-033705%23?id=01165&reference=2018-01-033705
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01163&reference=2018-01-055465%23?id=01163&reference=2018-01-055465
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01163&reference=2018-01-063289%23?id=01163&reference=2018-01-063289
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2018-01-082417%23?id=01165&reference=2018-01-082417
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2018-01-082414%23?id=01165&reference=2018-01-082414
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=01165&reference=2018-01-082408%23?id=01165&reference=2018-01-082408

