
התעקש הלקוח־המחזר אך הפלטינה. בשש! רצתה לא פזית
 ילדה,״ תהיי ״אל בעדה. עצר הוא אבל
 נהנה ואני כסף, המון לי ״יש לה, אמר
 אליי, נחמדה תמיד את מתנה. לך לתת

 וגם לבלות יוצאים כשאנחנו גם
 לך להודות רוצה ואני בבנק, בתפקידך

קטנה." מתנה על־ידי

מס מתןס  שירו
עדיפים

 בבנק נודע אחר־כך בועיים **ץ
 לפני עומדת חנוך של החברה כי

 מדוע לפזית הסביר זה פשיטת־רגל.
 הרבה כל־כך לעכב חנוך ממנה ביקש
אומנם היא האחרון. בשבוע צ׳קים

 אחר־כך אבל ימים, כמה זאת עשתה
 מנהל־הסניף, לפני העניין את הביאה

 את והזמין האשראי, את הפסיק והוא
 מנהל־הבנק גילה בשיחה לשיחה. חנוך

 עם לחנוך שהיו המיוחדים הקשרים את
 שקיבלה היקרות המתנות ואת פזית,

 המישטרה, מהלקוח. שלו הפקידה
 הסתבכויותיו עקב חנוך את שחקרה

 הנושא על היא גם עלתה הכלכליות,
פזית. אל והגיעה
 כאשר ומופתעת, נרגזת עמדה פזית

 את גסות בידיים לקח איש־המישטרה
 ושם העדינים, הבושם בקבוקי אוסף
 את גם לקח הוא קטנה. במיזוודה אותם

 במתנה, שקיבלה היקרות החולצות
 חוקר־ המהודר. שעון־הפלטינה ואת

 חשודה היא כי לפזית, אמר המישטרה
 כדי הבנק, מלקוחות שוחד בנטילת

עדיפים. שירותים להם לתת
 מתנות קיבלה כי הכחישה לא פזית

 אבל בבנק, אחרים ומלקוחות מחנוך
 של מתנות היו מחנוך המתנות כי טענה
 בנקאי שירות עבור ניתנו ולא מחזר,
 שירות נתנה כי הכחישה גם היא עדיף.
אלא מתנות, לה שנתנו ללקוחות עדיף

 נכלל איננו פקיד־בנק כי טענה אמיר,
 לחוק 290 בסעיף המנויים האנשים בין

 את לעבור יכול איננו ולכן העונשין,
 קובע 290 סעיף שוחד. של העבירה

 ציבור עובד על־ידי שוחר שלקיחת
 בסעיף מוגדר ציבור עובד עבירה. הינה

 כלול איננו בנק עובד כי וברור, לחוק 2
 מוסיף (ב) 290 סעיף אולם זה. בסעיף
 לקיחת של העבירה שלצורך וקובע
 מי גם ציבור כעובד ייחשב שוחד,

ל שירות המספק בתאגיד שעובד
הפרק ניסתה זו הגדרה לתוך ציבור.
הבנקים. עובדי את גם להכניס ליטות

 בפני שעמדה המישפטית השאלה
 ״תאגיד הוא בנק האן היתה השופט
 החוק. כהגדרת לציבור״ שירות המספק
 רעתו על יעלה לא כי קובע, השופט

 רשת המנהלת סתם שחברה איש, של
 למשל, הלבשה צורכי למימכר חנויות
 שירות המספק לתאגיד תיחשב
 כאשר המחוקק, של כוונתו לציבור.

 לשרש היתה השוחד עבירת את קבע
 שוחד, של והמזיק המגונה המינהג את

 על גם החוק הגדרת את הרחיב ולכן
מחברות יותר שהם ותאגידים גופים

גרידא. פרטיות
ה בית־המישפט של בפסק־הדין

 )301)2( כ״ט פדי 472/74 (ע״פ עליון
 או זכיונם שמכוח תאגידים כי נקבע
 שירותים מספקים הם ברייתם מטבע
 או חברת־החשמל כמו הציבור, לכלל

 תאגידים הם לתחבורה, הקואופרטיבים
ב ונכללים לציבור שירות המספקים

 משנת חדיש בפסק־דין החוק. הגדרת
 )376 )4(ל״ו פד״י 624/81 (ע״פ 1981

 שם מאוד. רחבה בצורה הבעיה נסקרה
 כי ומצאו המחוקק של כוונתו על עמדו

 וכן כזה תאגיד היא מועצת־הפועלים
 מכיוון וזאת בע״מ. פי־גלילות החברה
 נועד הזה התאגיד של תכליתו שעיקר

 בית- ואומר לציבור. שירות לספק כדי
 מחייבת החוק הגדרת ״אין המישפט:

 שירות אלא לציבור, מתן־שירותים
 גם ולוא בפעילות להתבטא יכול

לציבור..." תועלת המביאה פנימית,
 השופט הסתמך זה פסק־רין על

ביש הבנקים גם כי קבע כאשר זמיר
 הפיננסית מהמערכת חלק הם ראל

 מרכזי תפקיד להם ״יש הלאומית:
ול למדינה הלאומי. המשק בהרצת

 רב עניין יש במדינה החי ציבור
 בית־המישפט כספיים. כגופים בבנקים

 כי ידוע, גם וידוע יושב הוא עמו בתוך
 ״משתמשים״ ישראל ובנק האוצר

 לעניין כשליחיהם המסחריים בבנקים
 שמציעה השונות החיסכון תוכניות
 קיים כאשר לתושביה... המדינה
 את להבריא ציבורי לאומי אינטרס
 הבנקים, מהווים בארץ... הכלכלה
 חלק הגדולים, הפיננסיים כגופים

 לייצוב הפועלת מהמערכת אינטגראלי
 הללו הפעולות וכל והכלכלה.״ המשק

 הבנק של הרגיל לתפקידו מחוץ הן
 לציבור בנקאיים שירותים בנתינת

 שירות לתת חייבים הבנקים לקוחותיו.
ה לחוק 2 סעיף שכן דורש, לכל

 לא בנקאי תאגיד כי קובע, בנקאות
 לכל בנקאיים שירותים לתת יסרב
 השופט מוציא אלה מכל שהוא. לקוח

 תאגיד הוא בנק כי המסקנה את
 נכלל כן ועל לציבור, שירות המספק

 העונשין לחוק 29ז> סעיף בהגדרת
 לתת כדי מתנות הלוקח בנק ופקיד
 הקבועים לעונשים צפוי עדיף, שירות
■ אלון אילנה •בחוק

 לכל ויעילה חביבה היתה כי העידה
הבנק. לקוחות

 מ־ התיק את שקיבל הפרקליט
 הוא בעיון. החומר את קרא המישטרה

 ניתנו לולא קל. תיק יהיה לא שזה ידע
 פסקי־דץ־ שני אחדים חודשים לפני

 פקיד־בנק גם כי שקבעו בנושא, מפתח
ה בעבירת הכלולים מהאנשים הוא

 של השוחד תיק של גורלו היה שוחד,
 ה- אבל וגניזה. לסגירה נידון פזית

 כתב־ להגשת הביאו הללו תקדימיט
 נטילת של בעבירה פזית נגד אישום
 שחתי־ להם לתת כדי מלקוחות שוחד

עדיפים. בנק
 י יותר התלבט לא בתיק שדן השופט

בעבי פקיד־בנק של אחריותו בעניין
 פסקי־ שני על הסתמך הוא שוחד. רת
 בתל־ המחוזי בית־המישפט של דין

ה על־ירי לאחרונה שניתנו אביב,
 זמיר. ועמוס דבורין חיים שופטים

 פקירי־בנק הורשעו אלה בפסקי־דין
 היחידה חבעיה דומות. שוחד בעבירות
ה היתה פזית של בעניינה שעלתה

 המתנות ניתנו האם העובדתית: שאלה
 וכך לאהובתו, מחזר כמתנות חנוך של
 היה שמא או פזית, על־ידי התקבלו גם
 אשר חנוך, של מצידו נסתר שוחד זה

 מיוחדות הנאה טובות להשיג ביקש
בבנק?

מישנטי ניתוח
 מנ־ משה הורשע השנה ינואר ^

בתל־ המחוזי בבית־המישפט צור
 עבירה שוחד, נטילת של בעבירה אביב

 .1977 העונשין לחוק 290 סעיף על
 איגוד בבנק אשנב פקיד היה מנצור
ה ברמת־גן. בורסת־היהלומים בסניף

 עסקיו את ניהל היימן יצחק יהלומן
 נתן 1978 בשנת זה. בנק בסניף

 סיגריות קרטון לפקיד־הבנק היהלומן
 יד. ושעון־ חולצות שתי אמריקאיות,

 הדין עורכת- במישפט, התובעת לדברי
 את הפקיד לקח נקדימון, זהבה

 פעולה בעד כשוחד האמורים החפצים
 שירות לתת וכדי בתפקידו, הקשורה

אחרים. לקוחות פני על להיימן עדיף
 הפסיקה את המנתח בפסק־דין

 כי זמיר, עמוס השופט קבע והחוק
 העבירה את הנאשם עבר אומנם

 על למאסר הפקיד את ודן לו, המיוחסת
חודשים. שמונה למשך תנאי

שולמית עורכת־הדין הסניגורית,


