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16 אבריאל ואיתן עמית חגי

 "אנחנו'האזרחים
 שלא המקצועיים'

 בהצבעה מסתהקים
שנים" בארבע העם

 של בישראל משהו להשיג שכדי ומבינים ונלהבים, דעתנים צעירים, הם
 המשחק. חוקי את מקרוב ולהכיר פרובוקציה לעורר לצעוק, צריך 2017

 הארגונים קואליציית פישמן, אליעזר של החוב הסדר בוטל שבו בשבוע
 ההון שבו מקום בכל להיות מתחייבת הבנקאות לתחום החברתיים

וקנין עופר צילומים אבריאל ואיתן עמית תגי מדי קרובים והשלטון

המש משרד לבניין בכניסה שעמדה חבורה -—ך
הדיון התקיים שבו אביב, תל בדרום פטים /

I ביום פישמן אליעזר של החוב להסדר בנוגע 
 ברשתות ההודעה מצומצמת. היתה השבוע, שלישי

 החוב, הסדר נגד ההפגנה על שבישרה החברתיות,

 אנשים 20כ- ורק - לכן קודם שעות כמה יצאה

הגיעו.
 הם מאורגנת. היתה הזאת הקטנה שהקבוצה אלא

 רעש. הרבה ועשו - שלטים הרבה מגפונים, עם ניצבו
 אותם ושאלו וגזרים מחקים ושבים לעוברים חילקו הם
 - שלהם החוב את למחוק רוצים הם גם פישמן, כמו אם

אליעזר". של "הגזר את מעדיפים או
 בלובשי והתמקדו הבניין דלתות על צבאו הם

 בזה הרשמי הנכסים כונס למשרדי שנכנסו החליפות
הבנ כל של הדין עורכי ההסדר. על לדון כדי זה אחר

 דרכם לעבור נאלצו עצמו, פישמן ושל הגדולים, קים
 זועמת חבורה של נעימה לא סיטואציה עם ולהתמודד

 "ההסדר הסיסמאות את אפסי ממרחק לעברם שצורחת
 באותו קשר, בלי או עם חקירה". דורש ו״העם יעבור" לא

 את בלמו פישמן נושי כי פורסם הישיבה תום עם ערב,

תספו בתוכו שגילם הסדר - להם שהוצע החוב הסדר
שקל. מיליארד 1.7 של חובות על 92% של בשיעור רת

 מהחברים חלק עם יושבים בעודנו למחרת, יום

 כמה עד מהם להבין מנסים אנחנו בהפגנה, שנכחו

אמיתי. היה שהציגו הזעם
 דף קיבלתי לא באגרסיביות. שצעקתי יודע "אני

 לא אני אמוציות. הרבה היו אלה אחד, מאף מסרים
 פשוט, סטודנט אלא חברתי, ארגון של מייסד או מנכ״ל

 מלק, יהושע מסביר לי", נמאס שדי, הרגשתי ואתמול

 החבר־ המנהיגות תוכנית בוגר מהצפון, קיבוצניק ,29
 "ישראל בשם הסטודנטים התאחדות של תית־כלכלית

 ללא חברתי־כלכלי מיזם - 99 בלובי ומתמחה ״2050

במ בכנסת מסחריים בלוביסטים שנאבק רווח, מטרת
רחבים. ציבוריים אינטרסים לקדם טרה

צועקים? היינו לא אם אתכם פה יושבים "היינו

מנכ״ל ,27 לשם, עילם אומר האמיתית״, השאלה זו

1 PV -

מלק יהושע

 תוכנית בוגר חברתית: פעילות 29גיל:
 התאחדות של ית7כ7החברתית־כ המנהיגות

 במיזם ומתמחה ,2050 ישראל הסטודנטים,
99 ילובי7כ7החברתי־כ

 איש אלף 100 ולהפגין ״לבוא
 הנכון. הדבר דווקא לאו זה -

 הדבר זה למפלגות להתפקד
 מתחת איש 15 להיות נכון.

 ההחלטות מקבלי של למשרד
 רוצים כשהם להם ולהפריע

 הדבר זה - הביתה ללכת
 להיות צריך אם אז הנכון.

שנעשה" מה זה פרובוקטיבי,

דויטש לינור

 הציבורית הלוביסטית חברתית: פעילות 34 גיל:
99 לובי החברתי־כלכלי המיזם מטעם הראשונה

 לפישמן, יוותרו "אם

 בבית הציבור באמון הפגיעה
 הבנקאות במערכת המשפט,

 זה אנושה. תהיה וברגולטור

 הרשמית הגושפנקה את ייתן
 רגיל כאדם שדינך לכך
 מה הוא וכסף — כדינו לא

הזה" ההבדל את שעושה

גונן ברק
 ארגון של משותף יו״ר חברתית: פעילות 40 גיל:
בתיכונים הסייבר לתחום ומורה פיננסי צדק

 לא פישמן של "הפרסונה
 לא הוא אותנו. מעניינת
 שמיטת של הראשון המקרה
 אנחנו במיליארדים. חובות

 שהפיקוח העובדה נגד יוצאים
 שני במשך נכשל הבנקים על

 שלא המערכת ונגד עשורים,
הציבורי" האינטרס את ייצגה

בלוזר ספיר

 תוכנית ממייסדי חברתית: פעילות 27 גיל:
 התאחדות של החברתית־כלכלית המנהיגות

2050 ישראל הסטודנטים,

 גורמים ידי על מוחזקת "המדינה
 הציבור. טובת את רואים שלא

 ובורים אפתיים להיות נמשיך אם
 כי יחמיר, המצב האלה בנושאים

 אינטרסנטים אלה שמעורב מי

 מהדרך מאוד הרבה שמרוויחים
מתנהלים" הדברים שבה



העבודהאתעושים"אנחנו2050.בישראלמשותף
גורמים.המוןעםנפגשנושנים.שלושכברשלנו
אוהפיישראלבנקמולשעשינוההפגנותעלשמעת
להגיעכדיח"כים?שלבתיםמולהבנקים?עלקוח

דרךעוברהתודעתיהחלחוללפעול.צריךלתקשורת
אומר.הואההפגנות",

—בתחוםמהמומחיםללמודשללענייןמתקשר"זה
אשהמוכליםמנצליםאנחנוהתקשורת.עםבעבודהגם

שמונהשלבחדשותלהיותכדיבהם.משתמשיםמחים
מחקולחלקמנומסיםלאדבריםלצעוקצריךבערב,
שתופסמהזהמגוחך.להיראותיכולזהאםגם—וגזר
ולהפגיןלבואחכמה.מחאהזולהיתפס.שצריךמיאת
להתפקדהנכון.הדברדווקאלאוזה—אישאלף100

למשרדמתחתאיש15להיותנכון.הדברזהלמפלגות
ללכתרוציםכשהםלהםולהפריעההחלטותמקבלישל

אפרובוקלהיותצריךאםאזהנכון.הדברזה—הביתה
מלק.מוסיףשנעשה",מהזהטיבי,

עיתון,שקנואזרחיםשלחבורהלא"אנחנו
ומהדהדים—פהקורהמשהואמרובבוקר,קמו
גונן,ברקאומרלהם",נתןשמישהומסראיזה
ומורהפיננסיצדקארגוןשלמשותףיו"ר40,

אעבועושים"אנחנובתיכונים.הסייברלתחום
הרלוונטיים:הגורמיםכלדרךועובריםחרישדת

רגולטורים,ממשלה,משרדיפרלמנטרים,עוזרים
עובריםועוד.לממשלהמשפטייועץמשפטים,שר
ביותרהמלאההתמונהאתלקבלכדיכולםדרך

מעביריםלכךובהתאםשקורה,מהעלשאפשר
אמהמיוניזוניםחוקריםאנחנושלנו.המסריםאת
הגענוממשלה.משרדימתוךולפעמיםהגלוידע

דבריםעליודעיםאנחנומסוימיםשבמקריםלמצב
אומשתמהמערכת,שלהקלעיםמאחורישקורים

שקורה".מהאתלפצחכדיהזהבידעשים
לינורגםאתנויושביםומלקגונןלשם,מלבד
הראאהציבוריתוהלוביסטיתדיןעורכת34,דויטש,
עםפישמןנגדלהפגנהשהתייצבה99,מלובישונה
הרוחלמדעיסטודנטית27,בלוזר,ספירהתינוק;בנה

2050;ישראלארגוןוממייסדיהעבריתבאוניברסיטה
וקהילהדיגיטלאחראימירושלים,36,בלסבלג,יוני

חברתיות;וביוזמותבמאבקיםהמסייע"אנו",בארגון
לוביבארגוןממשלקשריעלהאחראי38,לב,אבי
2050;בישראלמשותףמנכ"ל29,גלוברמן,גיא99;

החאהמשמרוממקימיומתרגםעורך37,בריל,יפתח
חברתיתופעילהדיןעורכת39,בראודה,תמרברתי;

עצמאיםתנועתממייסדיבזק,ענברהחברתי;במשמר
כהן,פז2050;מארגון25,נתיב,אסףשינוי;עושים

סטוא27,ביאלר,ועומראנו;ארגוןומנכ"לעסקייזם
2050.ישראלבתוכניתוחברדנט

ההפגנהאתשאירגנהלחבורהמשתייכיםכולם
אהמגקבוצהפישמן,שלהחובהסדרנגדהקטנה
החברתייםהארגוניםכקואליצייתעצמהאתדירה

שהמפקחתלכךהתנגדוכשהםהבנקאות.לתחום
בכירההיתהשבעברהבר,חדוהד"רהבנקים,על

בפרשתלאומיבנקבחקירתתטפללאומי,בבנק
הם—בארה"בהבנקלקוחותשלהמסהעלמות
אשבולפניישראל.בנקלאנשישמנתמכליחילקו
למהכסמלאנשיםלאותםביציםחילקוהםעיים
הםבמקביל,פישמן.בפרשתבטיפוללבנקשחסר

בתקשורתבכנסת,ברחוב,שוטפתפעילותמנהלים
אותם.המטרידיםבתחומיםובאינטרנט

כחבורההצטיירוהםשלישייוםבערבאםגם
מדוברבפועלשליטה,וחסריזועמיםאנשיםשל

מאורגןמאבקשמנהלתומחושבת,קרהבקבוצה
אהקלעצמה.מגדירהשהיאהמטרותלמעןהיטב
אהבובתחוםגופים,מכשמונהמורכבתהזאתבוצה

הננקטותהפעולותאתביניהםמחלקיםהםנקאות
עליוותרלאשהואמהםאחדבכלניכראםגם—

הספציפיהארגוןלקבלראוישלדעתוהקרדיט
אאידאליסצעיריםהםכיניכרעמםבמפגששלו.
להשיגשכדיהיטבומביניםנאיביםלאאבלטים,
חוקימהםלהביןצריך2017,שלבישראלמשהו

גדלולארובםההחלטות.מתקבלותשבוהמגרש
אמשמקבלמהםקטןלאוחלקמצוקהבשכונות

שואליםכשאנחנופועלים.הםשבומהארגוןכורת
מתקוממים.הםזועובדהלגביאותם

שזהתביןואזשליהמשכורתתלושלךאראה"אני
דויטש.מוחהלי",שמשלמיםנקראלא

משכונותמגיעלאמאתנושאישמקרילא"זה
עלשנלחמיםעסקיםבעליעםעובדיםאנחנומצוקה.

שהםומהאותםשמטרידמהדבר,שלבסופוהישרדות.
היוםאהבעיותהןשלהםהמאמץאתבולרכזיכולים
בבעיותולטפללפעוליכוליםאנחנושלהם.יומיות
בזכותהיומיומיותבבעיותרקולאטווחארוכותמבניות

בלוזר.אומרתלנו",שישוהכליםההזדמנות

צריךשלנוהדורמקצועיים'.'אזרחים"אנחנו
להביןצריךהואאחרת.במציאותחייםשאנולהבין
ידיעלמוחזקתהיאכמהועדהמדינהחלשהכמה

הבנהלנוישהציבור.טובתאתרואיםשלאגורמים
מעורביםלהיותוחובהזכותלנווישיכוליםשאנחנו
אהפרדיגאתולשבורמקצועייםאזרחיםולהיותיותר
אלהצ'תלכושאומרת:י',בכיתהאותנושלימדומה
הזכותאתתממשוכך—וזהושניםבארבעפעםביע

אחדשכלאומרזהאזרחלהיותשלכם'.האזרחית
אםסביבם.ויפעלאותושמענייניםהדבריםאתימצא
בוריםולהיותבאווירולבהותאפתייםלהיותנמשיך

מעורבשכןמיכייחמיר,רקהמצבהאלה,בנושאים
הרבהשמרוויחיםאינטרסנטיםאנשיםהםבתהליכים

מוסיפה.היאמתנהלים",הדבריםשבהמהדרךמאוד
־ועמשפטנים,לאאתםכלכלן,לאמכםאחדאף
אוהגזמתווהכמונושאיםעלמתווכחיםאתםדיין

חברותודינימשפטמומחימולפישמןעםההסדר
שלכם?הביטחוןנשעןמהעלמכם.אחרתשחושבים
חברותבדינימומחהלאשאניהעובדה"דווקאגונן:
דלתות.ליפותחתשמתענייןכאזרחעצמיאתומציג
אהציבמערכתמבפנים.ממידעניזוניםאנחנובנוסף,
לנושנותניםאנשיםלהם,שאכפתאנשיםישבורית
גורמיםהרבהישלהם.חשובכי—ממוקדמקצועימידע
בזה".להשתמשומנסיםואנחנובמדינהטובים

למומחיםתחוםהיאשכלכלה"האמירהדויטש:
אשלולמההכבודכלעםנכונה.לאפשוטבלבד
הזה,השיחבדיחה.הריזו—באוניברסיטהמדים
יכולאתהבפיננסיםעובדאתהאםרקשלפיו
אמסדיןעורכתהייתיהדרה.שלשיחהואלהבין,
לעומקהאלההתחומיםאתלומדתוכשאניחרית
הדורגאוןלהיותצריךלאמספיק.בהםמבינהאני

ומתייעציםמומחיםעםיושביםאםזה.בשביל
אלעומדובר.במהלהביןאפשרמאודמהראתם,
אנשילא'אתםלומראינטרסישבתחוםסקים

ומהצודק,לאומהצודקמהשלענייןישמקצוע'.
אבמיזהאתתעטוףאםגםמוסרי,לאומהמוסרי

משפטיים".פלפוליםליון
מסכימיםלאהמומחיםשכל"העובדהבריל:

שחשוףמיכלנכונה.אינההחובבניםהאזרחיםעם
הרבהשישיודעהאחרונותבשניםהאקדמילשיח

המשפטיהמבנהעלהפוליטי,השיחעלביקורת
עלהמשאביםעללהשתלטהוןלבעלישמאפשר

אשמטירצינייםמומחיםהרבהישאחרים.חשבון
כאלהשישהעובדההקיימים.בתנאיםספקלים

לומרכדיהקייםהמשפטיהמצבעלשמסתמכים
אלעצריךשהיהמההיאפישמןלגבישההתנהלות

תיקון".צריךשהמצבאומרתרק—שות
הרילהפגנה?לצאתהזמןזהשהגיעמחליטיםאיך
דיונים.עשרותפישמןעםההסדרבנושאהיו

ישעכשיוהמאניאטיים.זהעכשיו"כילשם:
קלהזאת,לנקודהמגיעכשזההחלטה.נקודת
שמדוברמביניםהםכילמחאהאנשיםלגייסיותר
בלי—הסדרלגביועשושהבנקיםגדולהכיבחוב

מהסוגמאבקיםהחייב.שלרגלפשיטתעללהכריז
כזההואהמוסריכשהאבסורדלציבורמגיעיםהזה
ארגוניםממנו.ומזדעזעמביןברחובהאדםשגם
אתלשכנעקשהאבלשנים,פועליםאמנםכמונו
הזאת.לרמהמגיעשזהעד—ברחובהאדם

מולתקוהבפתחההפגנותשלבמקרה"גם
לחקירהבנוגעלממשלההמשפטיהיועץשלהבית
אדםסימון,שאורןמשוםגדלוהן—נתניהושל
ציטוטועליושלטעםהעירבכיכרשעמדבודד

כך".עלנעצרמהמקורות,
הכנסת,ביןמחולקתשלנו"הפעילותלב:
הרחובהממשלה,מסדרונותשלהקלעיםמאחורי

ברפורמהבסינרגיה.פועליםואנחנו—והתקשורת
להגבירבמטרה2015בסוףהוכרזשעליהבבנקים,

אישפעילי—הבנקאותבמערכתהתחרותיותאת
לכולם".עמדהניירותהכינו2050ראל

הפגנהמתיעצמנואתשואליםאנחנו"גםבלוזר:

גלוברמןגיא

משותףמנכ"לחברתית:פעילות29גיל:
שלהחברתית־כלכליתהמנהיגותבתוכנית

2050ישראלהסטודנטים,התאחדות

עמוקשינוילעשות"צריך
שבהםהדבריםלגביבחברה

ואיךלהילחםאמורההיא
הרבהלהשפיע.אמורההיא

שאםמרגישיםאנשים
מספיקשינתהלאהמחאה

לעשות.אפשרכברמה—
שאפשרלהםלהסבירצריך

להתייאש"ואסורלעשות

בריליפתח

המשמרממקימיחברתית:פעילות37גיל:
ושוויוניתחברתיתחקיקהלקידוםהחברתי
והשלטוןההוןלחצימולהנבחריםביתולחיזוק

בודדמקרההוא"פישמן
בנובמברמדיניות.שמסמל
לחקיקההשריםועדת2016

הכנסתחבריכלואחריה—
הצעתהפילו—הקואליציהשל
להטילאמורהשהיתהחוק

פישמן"כמואנשיםעלמגבלות

אבהדומעבךשמה

לשםעילם

משותףמנכ"לחברתית:פעילות27גיל:
שלהחברתית־כלכליתהמנהיגותבתוכנית

2050ישראלהסטודנטים,התאחדות

הנכוניםבמקומותאנשים"מעט
אנחנוגדולים.שינוייםעושים

ובקיץקדימה,מסתכלים
כלנגדמחאהתהיההזה

הבנקאות.מערכתשלהכשלים
לאשנים50שכברהעובדה

הסיפורהיאבישראלבנקקם
די"אומריםוהאזרחים—

בראודהתמר

במשמרפעילהחברתית:פעילות39גיל:
ושוויוניתחברתיתחקיקהלקידוםהחברתי
והשלטוןההוןלחצימולהנבחריםביתולחיזוק



נתוןברגענצליחשאתוביותרהאפקטיביהכליהיא
חידימתוךפועליםאנחנוהחלטות.מקבליעללהשפיע

מורכבים,הםההחלטותקבלתותהליכישהמערכתעה
חההחמתקבלותשבהנקודהכללפגושרוציםואנחנו
הרפורמות.ובוועדתבכנסתפועליםאנחנולכן,לטות.

לחח6:40–במגיעישראלמבנקרגולטור"אם
לפחכדי6:30–בנגיעאנחנו—שלובעבודהניון
מחאהוהיאמדויקתשטחפעילותזואותו.גוש

חמקלוועדותמכתביםכתיבתכוללתהיאחכמה.
חדרדרךדיגיטליותבפלטפורמותשימושצועיות;
כשאנולשטחוהגעהחברתי;צדקארגוןשלהמצב

לשטח,לצאתכבראפשרשבוהזמןשזהמבינים
להם:ולומרהנושיםאתפניםאלפניםלפגוש
לייצג'".צריכיםאתםאותווגםכאןנמצא'הציבור

ארגוןהוא99לוביסינרגיה.בינינו"ישדויטש:
חובהחלבכנסתפועליםאנחנוהפגנות.מארגןשלא
עבדנו—בבנקאותלרפורמהבנוגעהממשלה.טות

המבצעתהזרועכשאנחנו2050ישראלעםבתיאום
בח"כיםלטפללהםומשאיריםההחלטותמקבלימול

במקומותהרפורמותבוועדותשורותולמלאבהפגנות
האחרונהההפגנההלוביסטים.עםבעיותיששבהם
לאהרגולטורמולשהעבודההבנהמתוךהגיעה
מכתבים,הוצאנוהספיקה.לאהיאפירות.נושאת
המפקחתמולהקלעיםמאחוריפעלנולוועדה,פנינו
באמצעיםלהתקדםשאיחאפשרוראינוהבנקיםעל

ישראלשארגוןנוסףנשקלשלוףוצריךהמקובלים
לתת".יכול2050

להיפגשמאפשרתהפגנהרבים"במקריםבלוזר:
לראשונהשנתייםלפנילמשל,ההחלטות.מקבליעם

מינויסביבהיהזהישראל.בנקנגדהפגנההיתה
לחקורתוכלשהיאלכךהתנגדנוכשאנחנובר,חדוה
ההפגנהבזכותלאומי.בבנקההוןהלבנתפרשתאת

ההחלטות".מקבליעםלדברהוזמנו
חשההעובדהאתמבטאת"ההפגנהבלסבלג:

חלעלציבורואיפשרנוכשביקשנומעוצבן.ציבור
יותרדרכנוששלחובכךזהאתראינוזאת,שות

עללמפקחתהבנקים,למנהלימייליםמ–3,000
האוצר".ושרהבנקים

עוזראיזהלוישהאוצר.לשרישירותמגיעלאזה
המיילים.אתשמוחק

לכך,מעברשלהם.למיילישירות"זהבלסבלג:
לתיבהכילעבודיכוללאהשרשלהעוזראםגם

זה—מיילועודמיילועודמיילעודמגיעשלו
משפיע".

המחמכלח"כים15מגיעיםועדות"לכמהדויטש:
האנשיםכמותזוסמוטריץ'?כמוח"כיםכוללפלגות,
פישמן".עללדיוןהכלכלהלוועדתשהגיעו

־החאתרוציםהםוהטלוויזיה.התקשורתבגללזה
שיפה.

חהציפניהיאהכנסתרוח.הלךמייצג"זהדויטש:
הציבורי".הרוחהלךאתמריחיםוהםבור

אבלדופן,יוצאמקרהאוליהוא"פישמןנתיב:
יחסית".להבנהקלמקרההוא

למכוראפשרשדרכוהמסגורהוא"פישמןדויטש:
הואאזרחיתכחברהשלנוגדולהכיהאתגרזה.את

שיצאאדםאותוהמצב.אתהפשוטלאדםלתרגם
אתלעכלמצליחלאהקוטג'מחירעללמחותלרחוב

הון".לבעלישקליםמיליארדימחיקתשלהמשמעות
פישמן?לכםעשהמה—לשאלהאותנומובילזה

חולה.שהואטועניםאליוהקרובים75,בןאדםהבן
בגופה?התעללותלאזומת?סוסלאהוא

פישמן.שלהפרסונהאותימעניינת"לאגונן:
חחושמיטתשלפהשהיההראשוןהמקרהלאהוא
חפילמקרהשמאפשרתהשיטהבמיליארדים.בות
הזאתהשיטהלנו.שמפריעמהזה—לקרותשמן

חביטחובליהבנקיםשלאשראימתןעלמבוססת
אתלונותניםמהסמךעלברורשיהיהבלינות,

כלכלי,בעיתוןהחזיקשהואזהסמךעלזההכסף.
חהמעללשמורהיתההבנקיםשלהמטרה'גלובס'.

חשמאפשהקיימתהרגולציהועלבשוקהקייםצב
ואנחנו—תחרותיתלאבמערכתלהתנהללהםרת

הבנקיםעלשהפיקוחהעובדהנגדזה,נגדיוצאים
במשךתפקידואתעשהולאהזהבסיפורנכשל
אתייצגהשלאעצמה,המערכתונגדעשורים,שני

זה.אתמנעהולאהציבוריהאינטרס
חההזדמאתלקחתשצריךחושבים"אנחנו

יהיהשהפיקוחלכךאותהולתרגםשנוצרהנות
הענייניםהשתלשלותאתשיפרסמורופס,פחות
חמיהכשלים.שיתוקנוכדי—האשראימתןסביב
הופיעהשבועשם.היהמהלנולספרצריךשהו
מטפלים'אנחנוואמר:הבנקיםעלהמפקחתסגן

הקלעים?מאחוריזהמההקלעים'.מאחוריבבנקים
עכשיו.עדאותנוהביאשלכםהטיפוללאןתראו

זההציבורית.בעיןחשופיםלהיותצריכיםהדברים
עיתונות.בתורתפקידכםגם

בזהלהשתמשהיאשלנויותרהגדולה"המטרה
חהרפוהבנקאות.בענףאמיתיתרפורמהלטובת

בסוגכיוםנמצאתחקיקהשעברהבבנקאותרמה
יהיולאדברשלשבסופובמטרההקפאה,של

חשיכובנקיםליפול,מכדיגדוליםשהםבנקים
המעמדעללשמורכדיהציבורבכספילשחקלים

שלהם".המונופוליסטיאוהדואופוליסטי
חנאבהחברתייםהארגונים"קואליצייתבלוזר:

חהבבענףשהרפורמהבמטרהשניםשלושכברקת
עמוקבמובןהמערכתהתנהלותאתתשנהנקאות
העמוקההבעיהסימפטום.רקהואפישמןיותר.
חוחשדיןייתנולאשהםיודעיםשהבנקאיםהיא
פעילותאתלכמתיכולתשאיןשקרה,מהעלבון

שמאפשריםהדבריםכלהבנקים.עלהמפקחים
שלכושלותהתנהלויותגםמאפשריםתספורות,
כיאחריותלוקחיםכציבורואנובישראל,הבנקים

היוםבזהנטפללאאםשלנו.הפיננסיהעתידזה
זה—משתנההשטחכי—שישהזדמנותאתוננצל

יקרה.לא
בזכותגםהתרחשההבנקאותבענף"הרפורמה

כציבורנצאלאאםהקואליציה.שהפעילההלחץ
חהדמוקהכליםבכלונשתמשברחובותגםונפעל
מבפנים.השיטהאתנשנהלא—לנושישרטיים
שעוליםסימפטומיםועודעודנראהזאת,במקום

כסף".מאודהרבהלנו
ואיחבזיוניהואפישמןעם"ההסדרדויטש:

חנתבלתימחדלתהיהרגלכפושטעליוההכרזה
אחריותייקחלאאישחקירה,תהיהלאאםפש.
האיפהלמדיניותמעברזהוחשבון.דיןיינתןולא

חשרוהפשוטהאדםביןפהשישהחמורהוהאיפה
ואני—שקלאלף50בגללחורמהעדאותודפים
חמקשאנחנווהמייליםהפניותאתלהראותיכולה
להםועיקלוהביתאתלהםשלקחומאנשיםבלים
ופיחשקל5,000שלחובבגללהבנקחשבוןאת את
הביתהילךמוחקשהואוחציהמיליארדעלשמן
בעודרקיפנההואשאותהבסביוןשלוהווילהאל

שהואדודיםוהבניילדיוכלובינתייםשנתיים,
ליהנות.ימשיכושלנומהכסףמתנותלהםחילק

היום.לסדרעליולעבורשאיןמשהוזה
חמעיותרכברכולםשלהמערכתית"השתיקה

הפגיעהלו,יוותרועכשיואםבזיונית.היאשור
הבנקאותבמערכתהמשפט,בביתהציבורבאמון

הגושפנקהאתייתןזהאנושה.תהיהוברגולטור
—כדינולארגילכאדםשדינךלכךהרשמית

חאנואםהזה.ההבדלאתשעושהמההואוכסף
העולםשלהזאתהתהוםלתחתיתמידרדריםחנו

אנישבהאוגדלתישבההמדינהלאזוהכלכלי,
לחיות".רוצה

חמדישמסמלבודדמקרההוא"פישמןבריל:
בכנסתהחקיקהאחריעוקביםאנושלמה.ניות
לחקיחהשריםועדת2016ובנובמברשוטףבאופן

חהצהפילוהקואליציהשלהח"כיםכלואחריהקה
אנשיםעלמגבלותלהטילאמורהשהיתהחוקעת
להיותלהפסיקאותםלחייבלמשל,פישמן.כמו

חלאפלאאוחובהסדרבהשישחברהשלהבעלים
מחברותבעתידאג"חלקנותמוסדייםלגופיםשר
חמגיהחקיקהמדיניותלהסדר.שהגיעואנשיםשל
כאלה".אנשיםעלנה

אתמביןמספיקלאהרחב"הציבורגלוברמן:
בקיץבהם.להתעסקלאובוחרהאלההנושאים

—הקוטג'מחירעללרחובהמוניםיצאו2011
עצוםענייןכשישבזה,אבל—מהותיפחותשהוא
חאנשיקרה,במהוהשלטוןהבנקאותמערכתשל
חבתעמוקשינוילעשותצריךמתעסקים.לאשים

שבהםהדבריםלגביהאזרחיתהחברהשלפישה
להשפיע.אמורההיאואיךלהילחםאמורההיא

ושאםלעשותמהשאיןמרגישיםאנשיםהרבה
חלעאפשרכברמה—מספיקשינתהלאהמחאה
ואסורלעשותשאפשרלהםלהסבירצריךשות.

להתייאש".
אותםשאלההיאשלנוהבעיות"אחתנתיב:
היועץשלהביתמוללהפגנות.שמגיעיםאנשים

אתרואהאתהתקוהבפתחלממשלההמשפטי
אנשים".אותם

החברתיתהמחאהשבהםדברים"ישדויטש:
לאהאלההנושאיםשב–2009בעודשינוי.עשתה
רוצהשלאכנסתחבראיןכיוםאחד,אףעניינו

חשבזההציבור.לטובתשעובדכמיאותושיציירו
חהביקולמרות—פעםלאאתנונפגשישראלנק
מעידושינוישיחליצורומנסה—כלפיושלנורת
אנשיםחברתית.מחאהשלפירותהכלזהכך.על

אנואבלזמן,לוקחזהמשתנים.שהכלליםמבינים
שינוש'המנווליםהפנמהישתהליך.שלבעיצומו

הכללים'.את
ל–2017?שלכםהיעדיםמה

שטרום".ועדתמסקנות"יישוםלשם:
מיושמת".שלאחקיקהיישוםאחרות,"במליםגונן:

יעדיםעכשיודורשיםאנויקרהשזה"כדיבלוזר:
כרגעומתי.לקרותהולךמה—היישוםמוועדתמדידים

לבאבי

קשריעלאחראיחברתית:פעילות38גיל:
99לוביהחברתי־כלכליבמיזםממשל

בכנסת,היאשלנו"הפעילות
הממשלה,במסדרונות

ואנוובתקשורת,ברחוב
לקראתבסינרגיה.פועלים

ב–2015,בבנקיםהרפורמה
הכינו2050ישראלפעילי
לכולם"עמדהניירות

נתיבאסף

בתוכניתחברחברתית:פעילות25גיל:
התאחדותשלהחברתית־כלכליתהמנהיגות

2050ישראלהסטודנטים,

אבהדומעבךשמה

םדוקהדומעהמךשמה

בלסבלגיוני

וקהילהדיגיטלאחראיחברתית:פעילות36גיל:
חברתיותוביוזמותבמאבקיםהמסייעאנובארגון

העובדהאתביטאה"ההפגנה
כשביקשנומעוצבן.שהציבור
זאת,לעשותלציבורואיפשרנו

ששלחובכךזהאתראינו
אי־מייליםמ–3,000יותרדרכנו

למפקחתהבנקים,למנהלי
האוצר"ושרהבנקיםעל

ביאלרעומר

בתוכניתחברחברתית:פעילות27גיל:
התאחדותשלהחברתית־כלכליתהמנהיגות

2050ישראלהסטודנטים,



זה".אתעושיםלאהם

ליישומומדדיםלהביאצריכיםהיוהםחוק."ישלב:
'אנושלריקהאמירהיותר,אופחותריקדףוהביאו

נגמרחוק,'ישאומרים:אנחנותחרות'.להגבירצריכים

אותו'".תיישמוהמשחק.
ליגלגושניםשלושלפניאליכם?ביחסשינוייש

בחבר'השמדוברנטעןשבההגז,מתווהנגדהמחאהעל
במדינה.שיפגעונרגילותעםצעירים

הנכוניםבמקומותאנשיםמעט"בסוףלשם:

קדימה.מסתכליםאנחנוגדולים.שינוייםעושים
כלנגדהמחאהשלהקיץלהיותהולךהזההקיץ
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