
במדינה
בנקים

חטא על חת
 סוחר־מניות, ?דין תבע ■האוצר

 לשעבר הבכירים ממנהליו ואחד
 עוברים הכגקים שגס העיד

החוק אותו 7ע
 שרצו בנקים, של פעולות על לי ״ידוע

 דעתי.״״ לפי לא־חוקית בצורה שער לייצב
ה בבית־מישפט הדוכן, על שניצב העד

 אילו ובוטח. שלו נראה בתל־אביב שלום
פי יועץ בבורסה, מניות סוחר העד היה

לדב להתייחס היה אפשר ברוקר, או ננסי
 מפי אובייקטיבית בלתי עדות כאל ריו

 אולם הבנקים. של פיננסי יריב שהוא אדם
ה שופט של באולמו הדוכן, שעל האיש
 מאשר אחר לא היה כהן, אהרון שלום
הבנ על המפקח לשעבר חת, מאיר הד״ר

 יושב־ראש והיום ישראל בנק מטעם קים
 ערד לניירות הבורסה של המנהלים חבר

בתל־אביב.
 ה־ של החמורים דבריו ■ההיסטריה.

 מים־ בנק של במישפט נאמרו לא חת ד״ר
אגב, כבדרך ועלו, צצו אלה כלשהו, חרי

חת הבורסה דירקטוריון יו״ר
החוק על עוברים הבנקים גם

יע הכלכלן נגד שמתנהל פלילי במישפט
לוינקוף. קוב

 ,1977 יוני בחודש הפרשה של תחילתה
 המניות בשוק הגדולה הגיאות בתקופת

ישרא אזרחים אלפי מאות כאשר בארץ,
 זב־ במניות כספם מיטב את השקיעו לים

המו בהסטריה שגבלה בצורה ניירות־ערך
ב שונות שמועות הילכו עת באותה נית.

 של בלתי־חוקיות מניפולציות על ציבור,
גדולים. מניות סוחרי ושל פיננסיים גופים
ב הגדולים הבנקים את שהאשימו היו
ובהט בבורסה מלאכותיים מצבים יצירת
 מדורו גם הקטנים. המשקיעים ציבור עיית

 והלידה״, ״אתה הזה, העולם של הכלכלי
 הוגנות בלתי פעולות על פעם לא התריע

הבנקים. בידי שבוצעו
ה הנהלת הגישה אלה שמועות רקע על

ב לניירות־ערך הרשות אל תלונה בורסה
 לוינקוף. יעקוב המניות סוחר נגד אוצר,
 מניפולציות לוינקוף ביצע התלונה על־פי

בית־הרכב. במניות
 לחקירה נעצר לוינקוף נחקרה, התלונה
 כתב- נגדו הוגש יותר מאוחר ושוחרר.
אישום.

רא בכיר סגן רודה, אמנון עורך־הדין
 את האשים תל־אביב, מחוז לפרקליט שון

 גרם ׳77 ביוני 15וב* 14שב־ בכך לוינקוף
 בית־הרכב, מניות בשער מלאכותית לעליה
ה כתב על־פי גדולה. קניה בקשת על־ידי
 מציע יימצא שלא לוינקוף הניח אישום

לי אלף 400 דרש, שהוא בסכום למניות
 אגורה. ישקיע לא אפילו שהוא כך רות,
 של שער למניה נקבע זאת, לעומת אך,

 .5ס/0ב־ אוטומטית עלה וערכה בלבד קונים
 של הסופית שמטרתו עוד, טוענת התביעה
 למניות טוב שוק ליצור היתה לוינקוף

 עבורן לקבל וכך החזיק, שבהן בית־הרכב
 אותן. לכשימכור היום, בבוא טוב שער

שערי על להשפיע שנועדה כזו, פעולה

 בניגוד ערכן את ולהעלות בבורסה המניות
 בל־ היא והביקוש, ההיצע מחוקי למתבקש

תי־חוקית.
 המיש־ בקורות הראשונה הפעם זו היתה

ה על־פי לדין הועמד שאדם הישראלי, פט
מניפולציות. בגרימת הדן סעיף

 עורך־ לוינקוף, של סניגורו העיקרון.
 לבית־ להוכיח ניסה וינרוט, יעקוב הדין

 גם אלא כך, נהג הנאשם רק שלא המישפט
 חקר הוא לפיכך גדולים. מיסחריים בנקים

 להעיד שהוזמן חת, מאיר הד״ר את ארוכות
זה. בעניין

דב חת אמר הסניגור לשאלות בתשובה
פיננ פעולות על כבד צל שהטילו רים

 ערך. לניירות בבורסה הבנקים של סיות
בי מגישים בנקים ״אם :אמר היתר בין

 של שערה את להעלות במטרה גדול, קוש
 שהם הרי כן, לפני בירידה שהיה מניה

 לדעתי. לחוק בניגוד שהוא מעשה עושים
ה פעולה היא לגיטימי שער ייצוב בעיני,

 ומיקריות חריפות שער תנודות למנוע באה
 שער להעלות שבאה פעולה כל במניה.

 פעולת מניפולטיבית. פעולה בעיני היא
מק היצע או ביקוש יש כאשר היא, ייצוב

 הנ״ל הביקוש את קולט ובנק גדול רי
 פעולות על לי ידוע השער. את לייצב כדי
 לא־ בצורה שער לייצב שרצו הבנקים, של

לדעתי.״ חוקית
 הנאשם, שעשה העבירה אותה אינה ״זו

 חת, הד״ר הוסיף אותה,״ ועבר במידה
 רצויות לא פעולות נעשו כאשר ״שכן

 קלט שהבנק הרי הבנקים, על־ידי לדעתי,
ה ואילו אותן, קנה ובפועל המניות את

אותן.״ קנה לא נאשם
 שהיה או מניפולציות לוינקוף ביצע אם

 מה אך כהן. השופט יקבע זאת מפשע, חף
הכל של שעדותו הוא עתה, כבר שברור

 מחייבת חת, מאיר הד״ד הבכיר, כלן
 על הבנקים, פעולות של ובדיקה חקירה

החוק. בפני הכל שיוויון של העקרון פי

צרכנות
ט ק ר א מ ר־ פ ד סו יןת1טע ש

 ■הוא המוכר קבע: השופט
המישק? זאמימת האחראי

ארוזים; ■מיצרכיס על שנרשם
היצרן♦ ודא

 קודמות, הרשעות אין שופר־סל לחברת
 עקרות- את להטעות התכוונה לא גם והיא

פרק טען כך בסניפיה. פירות שקנו הבית
 בבית־מישפט לדין שהועמדה החברה, ליט

 נציג דרש לעומתו, בתל־אביב. השלום
לה והתיירות והתעשייה המיסחר מישרד

הולם. עונש החברה על טיל
 זד מפקחי של בביקור־פתע החל הכל

 השיווק רשת מחנויות באחת מישרד
 אבן- הרחובות בקרן השוכנת שופה־סל,

הפק בתל-אביב. שדרות־נורדאו—גבירול
 שהוצבו התפוזים אריזות את שקלו חים

 חסר, נתגלה אריזות בתשע הדוכנים. באחד
 בממוצע גרם. 400ל־ גרם 130 בין שנע
 במישקל 70כ-,/ של חסר הפקחים גילו

 כל קילוגרם 4 כבנות הנמכרות האריזות,
אחת.

המ הרשת, שקיות תווית. דרושה
 סטנדרטי באופן משווקות תפוזים, כילות

 נכד. הן פרי־הדר. לשיווק המועצה על־ידי
 הגדולות השיווק ברשתות בעיקר כרות

 חסר־במישקל על בנוסף ובתחנות־דלק.
 של שיווקן בעצם נוספת עבירה בוצעה

 צו־סימון־ מישקלן. ציון ללא האריזות
 המוצר שעל קובע, 1950 משנת מוצרים
 ה־ רשום שעליה תווית להתנוסס חייבת

מישקל.
 שחברת טען, החברה פרקליט אולם

 הטעות מעצם רווחים הפיקה לא שופר־סל
התפו את אורזת אינה היא שכן במישקל,

 מוכנות באריזות אותם קונה אלא זים
 לרשת־השיווק הוא, נהפוך קבוע. במחיר

 להציב, שנאלצה בכך כלכלי נזק נגרם
 את ששוקל מיוחד עובד הביקורת, לאחר

הנמכרות. האריזות כל
 והמיסחר התעשייה מישרד נציגי !אולם

חיי לדיבריהם אלה. מטענות התרשמו לא
מו שכל לדאוג, גדולה שיווק חברת בת

 בעניין כשמדובר גם תקינים, יהיו צריה
 פורת מרים חשלום שופטת בכך. מה של

 שופר־סל את והרשיעה זח טיעון קיבלה
 בנימוקיהם גם התחשבה אך מנחלה, ואת
 קנם עליה והטילה החברה פרקליטי של
ל״י. 2,000 של

שלים רמדה בסלון המתאזרח לזוג  שלום-ירו
ו8ס- בתקופה ו פנסיון בחצי ו,5-2-79 עד דו

!*הסלון חשבון על הווג בת אוירוח ,
 לרשותכם העומדים המלון מסדרי אחד בכל

 ויפהפה,טלויזיה, מודרני ריהוט נפלא, נוף תמצאו
 מרכזית. והסקה אויר רדיו,מיזוג

 מטעמים מוגשים והקפיטריה האוכל בחדרי
 הגריל חדר מטבחגו. אשף של ידיו מעשה

 המלון, גג על פיאנו-באר שלנו, המפורסם
 ירושלים, של המקסים הלילי הנוף אל הצופה
 ! ולהנאתכם לרשותכם - קניות ומרכז
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