
 דבלי זו לבעיה פיתרון למצוא ניתן
 — הבנקאית המערכת את למוטט
 כרי כאמתלה עתה המשמשת סיסמה

 להיעשות ניתן הדבר הגזל. את להנציח
חלופיות. דרכים בכמה

 להלאים היא הראשונה הדרך
 נעשה הדבר הבנקים. את

 קפיטלים־ גס רבות. במדינות
למהדרין. טיות

 למצב קץ תשים הבניזים הלאמת
 הפסדי מולאמים שבו הבלתי־נסבל

 מבלי ההפקרות, מן הנובעים הבנקים,
 הבנקים רכוש על זכות לציבור שתהיה

 שסרחו הבנקים הלאמת ורווחיהם.
זה. עוול לתקן יכולה

מ תתבצע שההלאמה לטעון ניתן
הממ כאשר שנים. כמה בעוד מילא
על המניות את הציבור מן תפדה שלה

שהת כפי מופחת. במחיר ההסדר. פי
 פיתרון אין בכר אר לעשות. חייבה
הנוכחי. למצב

 ריכוזיות ללא הלאמה. לבצע ניתן
 לחברה יהפור בנק כל אם ביורוקרטית.

 שתישמר כך עצמאית. ממשלתית
לשני. אחד בין התחרות

 מצעד להימנע רוצים אם גם
 מן חלק לפחות לתקן ניתן זה, דראסטי
העוול.
 עצום, רכוש הבנקים בידי יש
 ימומש לא מדוע סיבה כל ואין

 את לפצות כדי זה רכוש
הקורבנות.

 שיימשכו ממישפטים להימנע כדי
 טר־בונאל למנות אפשר רבות. שנים

 בתהליר התביעות את שיברר מיוחד.
 הרכוש מימוש על יחליט מקוצר.
 קורה כך צודק. באופן הכסף את ויחלק

 הרגל. את הפושטת פרטית חברה לכל
 הבנקים יהיו מדוע סיבה שיום ואין

אחרות. להברות בהשוואה מיוחסים
 של סכנה כל תימנע כזאת דיר

 אמינות את תערער ולא התמוטטות.
הבנקאית. המערכת
 היא הלאמה של אחרת דרך

 -ל ניידי דדא הנכסים הלאמת
 את להלאים מבלי הבנקים,
 כתמורה וזה עצמם, הבנקים
 התחייבה שהממשלה לכספים

מניות תמורת לציבור ליטלם
הבנקים.

* י
הממשלה
הבטיחה

 או זו בצורה בהלאמה, צורך ך*
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היטב. המוסתר הבנקים. של האמיתי
ה של החדשים המנהלים

 לעלות למעשה, נקראים, בנקים
 בבדן. עמוק התקועה עגלה על

 אותה לחלץ יוכלו אם גדול ספק
הבוץ. מן

משתק שאינן עובדות. כמה והנה
ועדת־החקירה: ברוח פות

 את מלשקף רחוקים הבנקים מאזני
 הבנקים נכסי רשומים כך המציאות.
 כשהם קנייתם. מחיר פי על במאזנים
 של האובייקטיבי השווי למדד. צמודים
 מהשווי יותר הרבה קטן הנכסים
הנכסים ערך ירידת בגלל המאזני.

 ל- הבנקים •שהילד הכספים
 לשם שלהם, חברות־הבת

במא מופיעים הוויסות, ביצוע
מ יותר גבוהים בערכים זנים

בשוק. האמיתי ערכם
 במאזני מופיעות אלה הלוואות

 הנושאות אמיתיות. כהלוואות הבנקים
 ביכולתן אין למעשה אמיתית. ריבית

 הכספים. את להחזיר חברות־הבת של
 אותן גם תכלול הממשלה כן אם אלא

 בחוק. מובטח שאינו דבר ההסדר. בגדר
 ישלמו הממשלה. זאת תעשה אם גם

 ההשקעה על 104,׳ רק הבת חברות
 0.78,׳ של ריבית כלומר המקורית,

 בעוד דריביתו. ריבית ובלי לשנה
 האלה ההלוואות מופיעות שבמאזנים
 רגילה. ריבית בעלות טובות, כהלוואות

בשנה. ריאלית. ,10,׳ לפחות שהיא
 כאן המתפרסם סקופ, הנה

הב בסודי־סודות לראשונה:
 לכלול לבנקים הממשלה טיחה

 חברות־ שבידי המניות את
 הציבור, בידי היו כאילו הבת
מהת הבנקים את להציל ובכך

 התחייבות מוחלטת. מוטטות
משלם־המיסים, חשבון על זאת,

כתב־אישוס
 ,.כתב״אישום" הכותרת תחת

 זיכרוני אמנון המישפטן ניסח
 .,העולם עמודי מעל 1985 בינואר

הבאים: סעיפי־האישום את הזה"

— שבהסדר הבנקים נהלי *ץ
יחד, כולם ואולי בנפרד כל־אחד /
 הם כי ידעו — קשר קשירת תוך

עו שמחירם ניירות ללקוחות מוכרים
 האמיתי, ערכם על מונים עשרות לה

 המיוצג הבנק של הרכוש ערך כלומר
 את מסכנים שהם ידעו גם הם על־ידם.

 היה שעלול מפני הבנקים, קיום עצם
 יוכלו לא שבו מצב רגע בכל להיווצר

התחיי את לפרוע הבטחתם את לממש
 המשקיעים. ציבור כלפי בויותיהם

 לא שבו במצב יהיו הבנקים כלומר,
 שהושקעו הכספים את להלזיר יוכלו

המובטח. הרווח בצירוף במניות
 .1968 ערך. ניירות חוק פי על

 קנס או מאסר. שנות לשלוש צפוי
הבאות: העבירות את שעבר מי כספי.
 אדם — להניע ניסה או — הניע •

בהב ניירות־ערך למכור או לרכוש
אח בדרך או בכתב, או בתחזית טחה,
 לרעת עליו שהיה או — ביודעו רת,
ב או מטעות, או כוזבות שהן —

וכן: מהותיות, עובדות העלמת
 על בדרכי־תרמית שהשפיע מי •

 בכך ניירות־הערך, של תנודות־השער
 את שוות שהמניות הציבור לפני שטען
 ושבכל בלבד, לעליה וצפויות מחירן

 הבנקים על־ידי יירכשו תמיד מיקרה
מקורביהם. או

 לחברה אסור החברות חוק לפי
 כספי, סיוע בעקיפין או במישרין לתת

מ קניית לשם בערבות, או בהלוואה
כזו. לקנייה בזיקה או ניותיה

 לחב־ כספים הילווה שהבנק בכך
למ או משולבות, לחברות או רות־בת
מניו את שיקנו כדי אחרים, קורבים

 או מחירן. על לשמור כדי זה כל תיו,
 מופרז, שהמחיר ביודעו להגדילו.

 המניות אותן הוא היחידי כשהביטחון
 שניתן מהסכום פחות האמיתי ששוויין

 א' 139 סעיף על עבר הוא כהלוואה,
החברות. לפקודת
נת לא זה שבמיקרה לציין חשוב

 במהלך מתן־הלוואה של חריג קיים
 ב־ שבנק, שברור משוס רגיל עסקים
 הלוואה יתן לא הרגיל, עסקיו מהלר
 האמיתי בשוויו הנופל ביטחון כנגר

ההלוואה. מסכום
 עבירות ביצעו ומנהליהם הבנקים

 ניתנו כשההלוואות גם זה סעיף על
 כשהביטחון מטרות, לאותן ללקוחות

 בעלות המניות הוא להלוואה היחידי
המנופח. המחיר

שב בנקל לגלות יכולה המישטרה
 בתנאים הלוואות ניתנו מיקרים הרבה

 והעדפות ריבית מבחינת מועדפים,
 — המניות כל שיעבוד ללא אחרות,

 המכירה תאוצת את להגביר כדי
מעלה. כלפי המניות מחיר את ולדחוף

 גוררת החברות חוק על עבירה
כספי. קנס בעיקבותיה

הבנק לפקודת נשוב אם
 ב׳(א׳),14 סעיך שלפי הר- אות״,

 מנהל־עס־ או חבר-דירקטריון
 ביודעין אשר הבנק, של קים

ש בדרך הבנק בעיסקי עשה
הת את לקיים ביכולתו פגעה

אר עד מאסר דינו חייבויותיו,
שנים. בע

 הבר־ (ב׳): הבאה בפיסקה
 של מנהל־עסקים או דירקטוריון

 בעיס־ עשה ביודעין אשר בנק,
 בניהול שפגעה בדרך קי-הבנק

 לשנת צפוי עסקיו, של התקין
מאסר.

 בנק (ג׳): הבאה בפיסקה
החב ״פקודת הוראת על שעבר

די ניהול-הספרים, לעניין רות״
 מורשה-חתי- כל כספי. קנם נו

 בביצוע בפועל שהשתתך מה,
 באותה שהיה מי וכל העבירה,

 מנהל־ חבר-דירקטריון, שעה
 של יחיד או ראשי חשב עסקים,
שנ עד למאסר צפוי הבנק,
שהע יוכיח כן אם אלא תיים,
 או בידיעתו, שלא נעברה בירה

 לשמירת האמצעים בכל שנקט
ההוראות.

 כיום מנהלים שהבנקים ברור
 שהן המניות כי כחוק, שלא ספרים

 במאזני מופיעות להלוואות בטוחות
 הכוזבים, המנופחים בערכים הבנקים

 מן נופל ששוויים בעוד נרכשו, שבהם
 חלק למעשה במאזנים. הנקוב השווי

 מפני פיקטיבי אקטיב הוא מחאקטיב
 להחזיר יוכלו שהחברות לצפות שאין
 שקיבלו מההלוואות מחצית גם ולוא
המניות. שיעבוד כנגד

 קובע הבנקאות לפקודת 15 סעיף
 את מקיים אינו במזיד אשר בנק שכל

 מנהל־ וכל הבנקאות, פקודת הוראות
 הפעולות בכל נוקט איננו אשר בנק
 דרישות אחרי ימלא שהבנק כדי

 בכל נוקט אינו או פקודת־הבנקאות.
 של נכונותו להבטיח כדי הפעולות

 עד של למאסר צפוי — בנקאי דו״ח
שנתיים.

עוב טענה חוק־העונשין, על־פי
 שאינה יורע אותה שהטוען דתית,
 — אמת שהיא מאמין שאינו או אמת,
מירמה. בגרר היא

 מן קיבלו הבנקים לדעתי,
ובנסי במירמה כספים הציבור

 האחראים וכל מחמירות, בות
 415 סעיף על־פי צפויים, לכך

 עד לעונש העונשין״, ל.,חוק
מאסר. שנות חמש

 היטב ידעו הבנקים מנהלי
ה מוצעות שבהם שהסכומים

מוג בפרמיה למכירה מניות
 בהתחשב שלא כלומר — זמת

 טענה היא — האמיתי בשווי
 היא כן ועל שיקרית, עובדתית

מידמה. בגדר
 שהמקבל קובע .416 אחר, סעיף

 של מכוון בניצול או בתחבולה דבר
 אינם שהמעשים אף הזולת. טעות

 שנתיים רינו — למירמה מגיעים
מאסר.

הפרת־איממים ♦
דעתי,  האמיתי השווי את משקפים אינם / היום של המאזנים יי

הבנקים. של
 במים- הציגו מנהלי-הבנקים

 ש־ תמונת-מצב, כוזבים מכים
 כספים לקבל להם איפיטרה

 עד דינה זו עבירה מהציבור.
נעב ואם מאסר, שנות שלוש

מחמי בנסיבות העבירה רה
 עד הנאשם של דינו — רות

מאסר. שנות חמש
 ומנהלי־ מנהלי־תאגיה לזה: מעבר
 בעיסקי־ ביודעין שעשו שלו. העסקים
בי הפוגע הבר בנכסיו או התאגיד

הת את לקיים התאגיד של כולתו
 שנים. חמש מאסר רינו — חייבויותיו

 בד־ בעיסקי־התאגיר שעשה מנהל כל
 עסקיו של התקין בניהול הפוגעת רך
שנה. מאסר דינו —

ב שמנהלי־הבנקים, בעליל ברור
 על־פי שלא המניות מכירת מעשה
 הבנקים ביכולת פגעו האמיתי, שוויין
 הבנקים התחייבויותיהם. את לקיים
בהתחייבויותיהם לעמור יכולים אינם

 רוניעיבד זב אמנו!
 כתב־האישום את

:הבנקאים נגד המכוום

חומד•
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אז? לא מדוע

 מספיק אינו רכושם כי ,הפרעה בזמן
 הם והראייה: ההתחייבויות. לפרעון
 מכד עצומים כספים לקבל ייאלצו

 הזמן, בבוא לעמור, כדי שלם־המיסיס
התחייבויות. באותן

 עוסק העונשין לחוק 420 סעיף
 במיסמך המשתמש שעובר בעבירה
 שידול שלגבי קובע 422 סעיף מזוייף.

 המשדל דין — מיסמך לערוך במירמה
המזייף. כדין

 נהג, אשר שמנהל קובע 425 סעיף
 בהפרת או במירמה מילוי׳תפקידו, אגב

 מאסיר דינו בתאגיד. הפוגעת אמונים
שנים. שלוש עד

 מתייחס הוא גם ,431 אחר, סעיף
המ את שהמנצל קובע הוא זה. לעניין
 השיכלית, או הגופנית החולשה צוקה,

הזו של קלות־הדעת או חוסר־הניסיון
 העולה תמורה מקבל או ודורש לת,

המ התמורה על בלתי־סבירה במידה
שנה. מאסר דינו — קובלת

 במפורש: קובע .440 נוסף סעיף
 להשפיע זולתו עם קשר הקושר

 מחיר־השוק על בהונאה או במירמה
 את להונות או בפומבי, הנמכר דבר של

שנים. שלוש עד מאסר דינו הציבור.
 לא המנהלים אם גס הכל. לא וזה
 שהם הרי בכך. אקטיבי חלק נטלו

 זוממים שאחרים שידעו כמי אחראים
באמ נקטו ולא מעשה־פשע. לעשות

 עשיי־/־המע־ את למנוע סבירים םצע
 האחראי שיל דינו כזה כמיקדה שיים.
 יתכן ימים. שנתיים ער מאסר היא

 ישראל בנק נגיד על חל זה שסעיף
הבנקים. על והמפקחת

הת יש הבכירה הפקידות לגבי גם
העונשין. בחוק ייחסות

 שימוש מתוך אשר עוברי־ציבור
 לעשות, הורו או עשו, בסמכותם לרעה
 של בזכותו הפוגע שרירותי, מעשה

 בפלילים אחראים שהם הרי אחר,
 שנות־ שלוש עד של לעונש וצפויים
 הוויסות את שהתיר שמי ברור מאסר.

זו. בעבירה חשוד — לעשותו הורה או
 העושה עובד־ציבור אחר. סעיף לפי

או מירמה מעשה במילוי־תפקידו

 אף — בציבור הפוגע הפרת־אמונים
 אילו עבירה משום במעשה היה לא אם

 עד מאסר דינו — יחיד כנגד געשה
שנים. שלוש

 מלמלא במזיד הנמנע עובד־ציבור
 דינו — דין על־פי עליו המוטלת חובה
שנים. שלוש מאסר

 הוא גם העיסקיים ההגבלים חוק
 של האפשריים האישומים לעניין שייך

 הכובל, ההסדר פי על הבנקים. מנהלי
קו־פעולה. לקבוע גם איסור חל

 פברואר חודש מאז לפחות
 האוצר פניית אחרי ,1983

לקבי הבנקים הסכימו אליהם,
 כאשר אחידה, תשואה עת

 בשיעור תהיה שהעליה נקבע
 מעל אחוז חצי שד חודשי
 הפרו הם בכך המדד. לעליית

 העיסקיים״, ההגבלים ״חוק את
 ״חוק על עבירה ביצעו הם ובכך

 שהעובר העיסקיים״, ההגבלים
מא חודשי לארבעה צפוי עליה

כספי. קנס או סר

בדתי־חוקית הוראה ♦
ם ן רו אכן ^ ב ע  עבירות בעליל נ

 סביב שנים לאורך רבות כה
 ייתכן איך הבנקאיות. המניות פרשת
 מוסמך שהיה ומי פה, פצה לא שאיש
 לא הסיטונית החוק הפרת את לעצור
פעל?

 היום המושמעים התירוצים אחד
 על־פי פעלו שהם הוא האשמים בפי

בהס או הנחיותיו או הוראות־האוצר
 שום אין זה לתירוץ בידיעתו. או כמתו

 קודם היא הבנקאים אחריות חשיבות.
מוסדו וכלפי לקוחותיהם כלפי כל

 בלתי־חוקית הוראה קיבלו אס תיהם.
 לבצע להם היה אסור — מירמה לבצע
 לפקודה לסרב חייב שחייל כשם אותה,

 הוראה קיבלו אכן ואם כלתי־חוקית.
 הופכים נותני־ההוראה הרי — כזאת

 יש אותם וגם למזימה לשותפים
פלילי. לדין להעמיד

הממ ההפפד היקף את מגדילה
 נוספת טענה ומהווה שלתי,
בהלאמה. לצורך
 מנפנפים ההלאמה רעיון כנגד

 תפגע שהיא בטענה בעלי־האינטרסים
לקבל הבנקאית המערכת ביכולת

 למשק הדרוש דבר מחדל. כספים
הישראלי.

 להתמודד שיש נכבד נימוק זהו
 נכסי הלאמת של בדרך אולי איתו.

 הזרמת־כספים תוך ומכירתם. הבנקים
ממילא הבנקאית. למערכת מאסיבית

 יגיע כאשר ',88 בשנת בכך צורך יהיה
הציבור. שבידי המניות פדיון מועד

 אין בעיה. שום פתר לא דוח־הוועדה
 למשבר למשל. קץ. לשים בכוחו
 הבנקאית. המערכת נקלעה שאליו
דרושה שהיא אף הראשים. עריפת

 המנהלים פיתרון. בה אין ומוצדקת.
 אותן עם להתמודד יצטרכו החדשים
הכושלים. קודמיהם כמו הבעיות

דראס פיתרונות דרושים
 של תפקידה וזהו — טיים

הממשלה.


