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מי ס: גגי מי, בגק הגגקי  לאו
קמט, בנק ס הפועלים בנק די

הבנקים הודעת אחרי אחדים מים ^
 נפגשו מניותיהם, ויסות הפסקת על

 המנהלת מצליחה רופאה דבורה,
 המנהל תעשיין איתן, פרטית; קליניקה

 פקיד ועזרא. קופסות, לייצור מיפעל
מחשבים. בחברת בכיר

 מישרדו של בחדר־הקבלה ישבו הם
 בענייני המתמחה נודע, עורך־דיו של

 זה הכירו ואיתן דבורה ומיסים. כלכלה
 ובאופן חברתיים, ממיפגשים זו את

 מניות אל השיחה התגלגלה טיבעי
היום. להיט את שהיוו הבנקים

 שאלה בזמן?" למכור .הספקת
 מנהל־ ״לא. התעשיין. את הרופאה

 הוא למכור. לא לי אמר שלי הבנק
 כל יהיה לא כי לי ואמר והבטיח, התחנן
 רציתי כאשר הבנקים. במניות שינוי

 שלי מתיק־ההשקעות חלק למכור
במטבע־ מניות־הבנקים את ולהמיר
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דבורה. אמרה שלו,״
 ן מרגיז,״ סיפור עוד לי .יש

 נזקי שנה כחצי ״לפני התעשיין.
 מב לקנות כדי להלוואה, בדחיפות

 ה׳ אבל מהכסף חלק לי היה חדשה.
 מ עם התייעצתי ליותר. זקוק

 ,א שאם לי, אמר והוא שלי הסניף
 מסו בסכום הבנק של מניות

 להלוואה, כערבות אותם ואשאיר
 1 ההלוואה את שאקבל ידאג הוא

 ז היחידה הדרך היתה זו נזקקתי.
 שעש מה וזה המכונה, את לקנות

 שוות. לא הללו המניות כל היום
 1ההלוו את להחזיר צריך עדיין

נ! כמעט קולו ריבית.״ ועם צמודה
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 רחביעח עילה לו שיש ■חס המסיס. מסוובננז אתה גם אם
בריריוז ענייה עי וחרונה אבירו או חווה. הנוח ווי נזיסים

 כדי אחר־כך, עלי. לגלג הוא חוץ,
 שמשקיע לי אמר הוא אותי, להרגיע

 אחרי לחשוש. צריך לא כמוני גדול
 למישרדו אותי הזמין ספורים ימים
 מהנהלת התחייבות מיכתב לי ונתן

 מתחייב שהבנק כתוב במיכתב הבנק.
 בשיעור לפחות יעלו מניותיו כי

 אותי לפצות התחייב הבנק הדולר.
 זו.״ לרמה יגיעו לא שהמניות במיקרה

 עזרא גם לשיחה הצטרף זה בשלב
 את לקרוא וניסה בצד קודם שישב
 לך מצויץ! מצבך .אז הבוקר. עיתוני
 הבנק, נגד תביעה עילת יש בוודאי

 לך ולתת אותך לפצות חייב יהיה והוא
 לדולר. המניות שבין ההפרשים את

 אתה מישפטי. ייעוץ צריך לא אתה
יש לי התביעה. את להגיש רק צריך

 כל״כך קליינט הייתי לא אני בעיות.
 כל לי ואין שלי, הבנק של גדול

 חזק.״ אותה ואכלתי הבטחות,
 יש אם יודעת לא .אני אמרה: דבורה

 שלי, הבנק נגד תביעה עילת בכלל לי
 הרגשה לי היתה באוגוסט כבר אבל

 הבנק. מניות את למכור שצריך
 בסניף שלי ההשקעות ליועץ טלפנתי

 את למכור סמנו וביקשתי הבנק,
יעשה לא כי מייד לי אמר הוא המניות.

 לי, אמר הוא שטויות!׳ תעשי ׳אל זאת.
 ותתייעצי בואי למכור רוצה את ׳אם

 לי אמר והוא לבנק, הלכתי אתנו.׳
 לא ושהוא חמורה, טעות עושה שאני
 תיק־ההשקעות את להרוס לי ייתן
 כי לי סיפר הוא אותי, לשכנע כדי שלי.
 לקניית תמריץ על החליט בדיוק הבנק

 וקונה פת״מ שמוכר מי ׳כל מניותיו.
 ׳יהיה אמר, הוא שלנו,׳ הבנק של מניות
 קונים ישראל עם כל אם מעמלה, פטור
 צריכה את למה אז בנקים, מניות

 די שזה היא האמת שאל. הוא למכור?׳
 מניותי, כל את מכרתי לא אותי, שיכנע

 מאז בלבד. אחוז עשרים אלא
 שטות שעשיתי בהרגשה הסתובבתי

 ובאמת להפסיד. הולכת ושאני נוראה,
 שלא המניות כל בגלל השבוע הפסדתי
בזמן." מכרתי
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 את ״גמפוד
הבגקד

תיק־השקעות־ יש בטח בם
 להתחנף כדאי היה ולבנק שמן,

 ואתם ומרץ. זמן בכם ולהשקיע אליכם
 חשב מי ממני, יותר מנוסים כנראה גם

 אמר בנקים?״ מניות למכור באוגוסט
 יומיים חמישי, ביום עוד .אני עזרא.
 לא הוויסות, הפסקת על ההכרזה לפני

 הבנק לסניף באתי לעשות. מה ידעתי
 הקבוע היועץ עם והתייעצתי שלי

 בבנק, דאג. ובאמת טוב בחור הוא שלי.
 בקופת־ כמו תור היה כבר יום, באותו
 אנשים בבוקר. ראשון ביום חולים
 דלפקי וליד אולם־הכניסה, את מילאו

 אדיר. תור השתרך מטבע־החוץ
 שעוד אומר מנהל־הבנק את שמעתי

 המזומן המטבע מלאי אוזל מעט
שברשותו.

הוראה לתת במקום אידיוט, .כמו

 כולם כמו ולהצטרף למכור מיידית
 עליתי הדולארים, משאבות ליד לתור

 בפינה מכווץ ישב הוא שלי. ליועץ
 הוא אבל כאב־בטן. לו יש כאילו ונראה
 אני עזרא, ,תראה ואמר: אותי שמע
 גדול שחלק יודע ואני אותך, מכיר

 ער במניות. זה שלך מתיק־ההשקעות
 תשואה היתה כך. על התחרטת לא היום

האח השנתיים במשך ביותר. גבוהה
 הרבה האלה במניות הרווחת רונות
 שזה למה אז בדולר, מאשר יותר

כעת?׳ ישתנה
 לי: אמר הוא טוב. בחור באמת .הוא

 אטלפן אני שקטים, שנהיה ,כדי
אותו שמעתי ואברר,׳ להנהלה

 בהנהלה. מישהו עם מדבר במו־אוזני
 איזה לחול עומד אם אותו שאל הוא

 מניותיו, לגבי הבנק במדיניות שינוי
 לו הבטיחו כי ואמר אלי פנה ואחר־כך

 תישאר ושהמדיניות כלום, יקרה שלא
 אחרי לעשות יכולתי מה אז בתוקפה.

לעבודה.״ והלכתי ירדתי זה?
 יש לך שדווקא חושבת ״אני

 מביננו,״ טובה הכי עילת־התביעה
 שלך הבנק ״פקיד דבורה. לו אמרה

 שלכם השיחה >*ת יכחיש לא בוודאי
 אמר שהוא וכיוון המפולת. לפני יומיים

 כמה כעבור כשקר, שהתברר משהו לך
 עובד ובתור אחראי, בוודאי הוא שעות,

לעצות אחראי הבנק גם הרי הבנק, של

בכך. נזכר כאשר מכעם.
 בטלוויזיה אתמול ״שמעתי
 המרכז רובין, פנחס עורך־הדין,

 עורכי־ה בלישכת ועדת״הכלכלה
 וז הזה, העניין על בדיוק דיבר הוא

 פלי׳ עבירה משום בכך שיש שיתכן
 הס ״הוא דבורה. אמרה הבנק,״ של
 א ערך ניירות מחוק סעיף לפי כי

 נייר לרכוש אחר להניע אדם לכל
 עובו מעלים הוא כאשר ערך,

 אותן. מציג אינו או מהותיות
 שעונשה עבירה שזאת חושבת
 שכא לי נדמה מאסר. שנות שלוש
 הי המניות את לקנות׳ ממך דרש

הסעיף על עבירה היתה זו כערבון,

תיו להבהרת מדור עוץ לתת מתיימר זח מדור אץ חאזרח. של המיששטיות זכויו  יי
ש ייתכן מיקרה בכל ספציפי. מישפטי תביעה. עילות כמה המשקיע בידי שי

ך תדרי
 על־ידי הבנק הבטיח שבהם במיקדים /1
 הבטחות הפיננסיים יועציו או מנהליו \1

 יתבן הבנקים, במניות למשקיעים כלשהן
בעובדות. הבדלים בגלל שוני

קין. להיות יכולות התביעה עילות ןף/  כמו בנזי
 חובה והיפר תדמית רשלנות, של העילות \4<

חקוקה.
 תבי* עילת גם תיתכן במיקריסמסויימים **/

 לחוק מ סעיף לפי או חוזה, הפרת בגין עה *\3
תום־לב. היעדר על המדבר החוזים,

/ !  העובדות, של מדוקדקת בדיקה אחרי .
1\ תכן *  ו/או מהבנקים שחלק יתברר כי יי

 פליליות עבירות גס עברו עובדיהם
טו אם העניינים. במהלך לקוחות להגיע ני

 מצבן את ביודעם בנקים מניות לקנות
הלקוחות, את כך על העמידו ולא האמיתי,

 לחוק (א) 54 סעיף על עבירה עבדו
 עד הוא זו עבירה של עונשה ניירות-עדך.

 פליליות עבירות מאסר. שנות שלוש
הבנקאות(שירות״ללקוח) חוק על נוטפות

נוטפים. במיקדים אפשריות החברות וחוק
 ביקשו שבהן לבג׳ץ. העתידות בביטול אץ

ת את להמשיך העותרים \31  ויסות מדיניו
 מהסוג בתביעות לפגוע כד* המניות,
 במדיניותה להתערב סרב חבג׳ץ דלעיל.

 בתי־ אולם הממשלה. של הכלכלית
 כאשר להתערב, יהססו לא המישפט

 שבץ ספציפיות בהתחייבויות מדובר
ולקוחותיו. הבנק
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