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המישפט־ים בהל־ב־ם לפתו־ פט־

 נרטאים הפוליטיקאים אץ אוטנם
 שפעלו בט־רה פלילית. באהר־ות

פירוש־ איו אולם תפק־רם. בתוקף

 ושל העליון בית־המישפט ש־ופט שיל
לממשלה. המישפט־ היועץ
ין4ךץך ול2

ויפת(בל״ל)* גזית(פועלים) מנהלים
ראשים בלי יפה שייסתדרו למי - ראשים לערוף אפשר

 לפתוח להורות רישמית, פניתי
האח כל נגד פלילית בחקירה

 בתבי־ נגדם להגיש כרי ראים,
 עובר־ לכל •מקורה כפי אישום.
 הרבה בעבירות החשוד ציבור,
 היה הדין מן חמורות, פחות

לאלתר. האחראים את להשעות
 הטענה עומרת אין למנהלי־הבנקים

 שיל ומנהלים פרטיים אנשים שהם
מנהל־־ החוק. על־פי פרטיים. עסקים

 באוקטובר עור ולמעשיה ',8 5 בינואר
 רישמית תלונה הגשת־ לאשר אי. 3

 המישיפט־. וליועץ המישטרה למפכ״ל
 מ־שפט־־ם בהל־ב־ם לפתוה ׳בדרישה

המ־פהר־־ם. הבנק־ם מנהל־ נגר
איפה

־בור״.״עובהי־צ הם ופקידיהם הבנקים

הפוליטיקאים!
ש אשר כל את אמרה וועדה ך*

המיס־ הבנקים מנהל־ על לומר 1 !

 להסיק מבלי לרגשותיו פורקן ונתינת הציבור
אזרחים בהמוני הפגיונה עצם לגבי מהותית מסקנה

 לפני בלב לפתוה צריך ליל ־בלוא
יוהצי. שנתיים
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 מיכלגת־ ועידת של בפתיחתה *
שבועיים. לפני העבודה

פסק! בית־המישפט ן:1יבן־צ תקדים
 העליון בית־המישפט דן 70ה* שנות באמצע

 יהושע הבנקאי נגד המדינה על־ידי שהוגש בעידעור
בן־ציון. על״ידי שהוגש שכנגד ועירעור בן-ציון.

 קובע מאזני אי״כושר רק שלא קבע בית״המשפט
 גם אלא פשיטת־רגל, של במצב נמצאת חברה אם

 בזה. למצב עד להביאה נדי בו די נזילות חוסר
 שאי־ הדעת על שמתקבל הוסיף בית־המישפט

 כשהוא מהווה, נזילות חוסר במובן פירעון כושר
 שאינה ״חברה צו״פירוק. למתן עילה לעצמו,

 שאינה הדבר פירוש חובותיה, את לשלם מסוגלת
 בעיסקי וביתר־שאת כף, בעסקיה... להמשיך יכולה

הקהל." מן פיקדונות קבלת על המבוססים בנקאות
 שלא היא -ההנחה העליון: בית־המישפט הוסיף

 ובעונה בעת הכספים את ידרשו המפקידים כל
 לעמוד הבנק ביכולת אמונם נשמר עוד כל אחת,

 עלול מתערער, זה אמון כאשר אבל בהתחייבויותיו,
 שעריו, סגירת של למצב מהרה עד להגיע הבנק

 להימנע חייב בנק פשיטת־רגל... של כלומר
 כספי את לסנן העלולים ספקולטיביים, מעסקים

פיזור של מדיניות על מצווה בנק המפקידים...

 הלוואות במתן להמעיט הבנק על השקעותיו...
 לא כאלה שהלוואות מהטעם ולפקידיו. למנהליו
הדרושה." ההקפדה במידת ייבדקו
 הבנק היה לא 1974 יוני-יולי שבחודשים ברור
 לבנק פנה אז השוטפים. חובותיו את לסלק מסוגל
 נגיד הלוואה. מתן על״ידי עזרה בבקשת ישראל

 הדברים הגיעו וכך - הבקשה את דחה בנק־ישראל
בנק־ישראל. ידי על הבנק לתפיסת
 היא חובתו זהיר, ״בנקאי בית־המישפט: קובע

 גם לעמוד יוכל שלו שהבנק בדי באמצעים לנקוט
 דברים היו כבר מצויים... בלתי סערה רוח בימי

 פיתאומית... ירידה ירדו הבורסה ששערי מעולם
 סבירה ציפיה לגדר מחוץ היה לא בפועל שקרה מה
 במישחקי־מזל שיחק המערער זהיר... בנקאי של

 עלול כאלה בעיסקות העוסק מאוד... מסובנים
המחיר..." ירידת בעת להיתפס

 על שווה דין יחול לא מדוע היא הפשוטה השאלה
 מעשיהם ייבחנו לא מדוע מנהלי״הבנקים. כל

 בעניין שניתן בפסק־הדין שנקבעו באמות־המידה
 ארץ־ישראל בנק מנהל בעבר בן״ציון. יהושע

ממושכת! מאסר לתקופת ונדון שהורשע בריטניה,

 טלרס־ק כנועה ה-,ה שהוועדה ־־בר
 ספי הציבורי. ביטטה מסקנות נגדט

 העזר לגב־ למשל. וערר,־כהן שהסיקה
 השר שאין קבעה כאשר שירון. אר־אל

תפקירו. במילוי להכש־ך יבול
 מן עצמה. הוועהה מסקנות לאור

 ־גאל השיר שאץ לקבוע ה־ה הראו־
 תפק־ה למלא להמשיך ־בול הורב־ץ
 עתה מכהן הורב־ץ בממשלה. כלכל־

 בווערת הבר הוא אך בשר־בל־־ת־ק.
 קבעה הוועהה לענ־־נ־־כלכלה. השר־ס

 וא־נו מתפק־דו פרשי הורב־ץ ״מי כ־
 נראה אלה בנסיבות בשר־האוצר. מכה־

 אהר־ותו בקביעת להסתפק יש כ־ לנו
לעיל." כאמור

תפריד ממלא יז

על נוקבת ב־קורתהוועד
 לשעבר, מנכ״ל־האוצר שיל תפקידו

 בתפקידו שכיהן נאמן. ־עקב הפרופסור
 במסקנה הסתפקה אך הורב־ץ, ב־מי

לתפקיד כמועמד הוזכר נאמן סתמית.

תפקיד מלמלא פטור •מהוא בע
:יתקופת המנכ״ל לגבי הרין הוא

כר עזרא אר־־רור.
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 הק־ מוזרה אר־דור ■ורס לגב־ גם
 מתפקידו. פרש אר־הור ״מר ב־עה:
 אלה בנסיבות בשר־אוצר. מכהן ואינו
 בקביעת להסתפק יש כ־ לנו נראה

 בלבד זה לא לעיל.״ באמור אהר־ותו
 כהבר־כנסת. לבהן ממשייך ש״אר־דור

 הבר שיל ממלא-תפק־ד גם שהוא אלא
 את פעם לא וממלא ועדת־הכספים.

הוועדה. יו״ר של מקומו

וה במסקנות הגדולה ככנה ך*
 תאוות־ את מספקות שהן היא עדה 1 !

 פורקן ונותנות הציבור, של הנקם
 מסקנה שום להסיק מבלי לריגשותיו.

 בהמוני הפגיעה עצם לגבי מהותית
 למעשים קורבן שנפלו אזרחים.

פליליים.
 יחידיס •גזל ראשיהב עריפת

 בלי גם מאוד יפה שייסתדרו —
 מבחינת דרושה — הראשים
הוו אך הציבורית. ההיגיינה

הש על מילה אמרה לא עדה
 אחד שכל הראשונה אלה

 קורה מה ישאל: מהקורבנות
ממני? שנגזלו לככפים

 עצמם הממשלה שרי מזה. גרוע
 ינציה אשר חוק, בחקיקת ודנו קפצו

 לממש הקורבנות מן וימנע הגדלה את
 קורבו כל של האלמנטארית זכותו את

הגזילה. על פיצוי לקבל למעשה־גזל:
 קיבלה אומנם שהממשלה לזכור יש

 להבטיח ההסדר, במיסגרת עצמה. על
 ההשקעות של המופחת הערך את

 משלם־המיסים. חשבון על והמניות)
 לנפגעים להחזיר מתכנן אינו איש אבל
 מעשי־ בעיקבות שהפסידו הכסף את

 בפרשת הקשורים והרמייה הגזל
.׳,וויסות.

 על לומר שיש העיקירי דבר ך*
 זה: הוא ועדת־בייסקי דוח 1 1

צריך. שום בו היה לא
 כחוק, הוועדה שהתמנתה לפני עוד
 כתב־ )9.1.85( הזה העולם פירסם
 לתבוע ניתן כי שהוכיח מפורט, אישום

האש מנהלי־הבנק־ם, את פלילי לדין
 המניות. ויסות של הרמייה בשיטת מים
 אז ניתחתי הזה העולם בקשת לפי
 החוק סעיפי ואת הבנקים מעשי את

 שמנהלי והוכחתי בדבר. הנוגעים
בשורה לכאורה. אשמים, הבנקים

מאת
זיכרוני אמנון

 (ראה פליליות עבירות של ארוכה
מיסגרת).
 היועץ חובת זאת היתה

שאליו לממשלה, המישפטי

 החלים הכללים עליהם חלים כן ועל
אחר. עובד־ציבור כל על

 בוועדת־חקירה, צורך בכלל היה אם
 של הפלילית לאחריותם נגע לא זה הרי

 אלא האחראים. ושאר מנהלי־הבנקים
 המיסגרות. ועיצוב הנוהלים לבדיקת
 המערבת ומיבנה ההון שוק חקירת
כולה.

מל המישיפט׳ היועץ נמנע מדוע
 סבירה סיבה רק לכך ישי זו? בדרך לכת

 מעוני־נ־ם היו הפוליטיקאים אחת:
 תירוצים, חסרו לא ההכרעות. בדחיית

המע של התמוטטותה ״מניעת כגון
 לא הוועדה אולם הבנקאית". רכת

 יום־הד־ן את דחתה רק היא זאת. מנעה
וחצי. בשנה

רצי עבודה עשתה ישבה, הוועדה
 הגיעה ולבסוף לשבח. הראויה נית

 המסקנות לאותן בדיוק '86 באפריל
 בינואר הזה העולם הגיע שאליהן

 אלפי וללא ראיות גביית ללא '.85
ופרוטוקולים. מ־סמכים שיל עמודים
הדברים עמדו שבו למקום חזר הכל

וזניבוד!

של תאוות־הנקם סיפוק הוועדה: במסקנות הסכנה

ת ס מניות־הבנקים: ל1נ ח ו רזו־ בעיק


