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קורידליבר עיתונאית
לענ״ן שלא חישובים

 לא שחל כי מובן הכתבה בגוף רק הרשות״.
 התבקש אלא חשוד, או נאשם בחזקת הופיע

 להחלטות אותו שהביאו שיקולים להסביר
 לקידום הכרחי היה שסיפק המידע מסויימות.

החקירה.
 על מינטקביץ אריה מותקף בידיעה
 האם התישאול. בעת שנכח בכך התערבותו,

 האחראי האיש כי שרוני יהודה הכתב ציפה
 לא חוקרי־הרשות כל על פורמאלי באופן
בממש שר מעורב שבה בפגישה נוכח יהיה
 ויוצרת רע, ריח מדיפה בכללותה הידיעה לה?

 הרשות עבודת את להכפיש ניסיון של תחושה
והיו״ר.

 קורין־ליבר, סטלה של העיר בכתבת
 את מוכר זילברמן היה ״אילו הכותבת: קובעת

 תוך בקרן, מצויים שהיו ארגמן, ניירות כל
 אלף 27 מרוויחה הקרן היתה ,3091 של עלייה

 391,הקרן מנהל מרוויח כזאת ממכירה שקלים.
 405 שהם ברוטו, שקלים 810 כלומר בשנה,

מעמידים אלה נתונים מס. לאחר שקלים

 ובו־בזמן מנייה, על דיווח מואשם: הוא שבהן
מנייה. אותה מכירת

 קשרים בעלי אישים בשמות לנקוב ״קשה
 שהופעל זה כמו הליך נגדם שהופעל ושררה,

בכתב קורין־ליבר קבעה זילברמן,״ רוני נגד
 נגד האחרונות בחקירות כי והוסיפה תה,

 הליכים ננקטו לא שרם ויצחק דברת אהרון
כלשהם. מישפטיים

 שכחה שקורין־ליבר אלא צודקת. טענה
 זה בעניין שהחוק — ידעה לא אולי או —

.1988 בנובמבר שונה
 נייחת־ לחוק 9 (תיקון בחוק לשינוי עד
 הוגדרו ניירות־ערך בנושא העבירות כל ערך)

 מאפשרות ואינן שכמעט ,עוון״, כעבירות
 שנכנס ברגע החשודים. למעצר להביא
 של סוגים שני סיווג הוא לתוקפו, התיקון

בניירות־ערו מסויימות עבירות־תרמית

 אם בוצעו, לדברת בעיתונות המיוחסים
 לתוקפו, לחוק 9 תיקון היכנס בטרם בכלל,

כעוון. והוגדרו
 תשלום שאלת את מעלים העיתונאים שני
 על- תיקים לסגירת כאפשרות הכספי, הכופר

 אחר אדם כל ולא מינטקביץ לא הרשות. ידי
 תשלום להטיל יכולים ברשות־לניירות־ערך

 זה אין בעבירות. חשודים על כספי כופר
מסמכותם.

 אכן זילברמן רוני אם יקבע בית״המישפט
 הרשות־ על־ידי לו המיוחסות בעבירות אשם

ל אמורה שהיתה העיתונות, לניירות־ערו.
 של מאניפולאציות מפני הציבור על הגן

כשמ כי שוב הוכיחה במניות, בעלי־עניין
 אפשר חמורות עבירות על גם בחברים, דובר
ולהט. מלל בהרבה להגן
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 בעניין הרשות חקירת כל את מגוחך באור
 לעבור טורח היה אידיוט איזה זילברמן.

 כשהוא שקלים, 405 להרוויח כדי עבירה
בשנה?״ דולארים אלפי מאות מגלגל
 שחישו־ יורעת בוודאי שקורידליבר אלא

 הוא זילברמן לעניין. אינם זה במיקרה ביה
 ארגמן. מניות המחזיקה אש, הקרן מנהל

 הרוצה ביותר. נמוכה סחירות אלה למניות
 הנסחרת מנייה מאוד. בכך יתקשה לממשן

 ימי־ בהרבה עומדת קטנים כל־כך במחזורים
 לא על־כן מדובר בלבד'. על.מוכרים מיסחר
 של באי־הפסד אלא שקלים, 405 של ברווח

 ל־ ביקוש שמתחיל ברגע שקלים. אלף 92
 של ההשקעה את ולממש למוכרה ניתן מנייה,
זילברמן. נחשד אכן בכן־ במנייה. הקרן
 למרות כי מסכימה קורידליבר סטלה גם

הפעולות את זילברמן ביצע אכן חישוביה, כל

 חמש עד שדינן כאלה, בעבירות כ״פשע".
 החוקרת הרשות כי להניח סביר שנות־מאסר,

 הפקדת עם בערובה, ושיחרור מעצר תדרוש
 לשם בבית־המישפט, החשוד של דרכונו
מאימת־הדין. לברוח ניסיון מניעת

 המוגדרות העבירות בשתי נחשד זילברמן
 בדרכי־ השפעה האחת: כפשע. 9 תיקון על־פי

 הנעה השניה: שערי־המניות. על תרמית
מניות. לקניית

הכלכ בעיתון ליכטמן, משה של בכתבתו
 גרשון נעצר לא מדוע הכתב שאל נלובס, לי

 לוודאי קרוב ניבוו־סברינה. בפרשת רוזוב
 הפירסום לפי התשובה. את יודע שליכטמן
 על הן רוזוב בעניין החשדות בעיתונים,

 אינה שבוודאי עבירה במידע־פנים, שימוש
 בצידה שהעונש קל, כעוון המוגדרת ״פשע״,

 מדוע הטענות את גם אחת. שנת־מאסר עד
טע — כלל מנכ״ל דברת, אהרון נעצר לא
 קוריו־ וגם ליכטמן גם מעלים שאותן נות

שהחשדות בעובדה להסביר ניתן — ליבר

ך\ד
 ויועצי* כתבי־הבורסה את הדבר יחייב

 בדרכי־עבודתם. שינויים לערוך ההשקעות
שלו. לדרכי־עבורתו גם מתייחס בוודאי הוא

 הנושא אינו אשם, או זכאי זילברמן,
 קבוצה האם היא השאלה זו. בפרשה המרכזי

 העיתון, באותו שצמחו כלכליים, כתבים של
 בנושא אובייקטיווית בצורה לטפל יכולים

אישית. נגיעה ישנה מהם אחד לכל שבו
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 מתוך שלושה לפחות של הטיפול רך ^
 לקויה: זה, במיקרה היתה, הארבעה 1

 נשארת הארץ, בעיתון הפירסום במיקרה
 אירוע על ידיעה חודרת כיצד התמיהה
 העמוד אל וחצי, שנה לפני שהתרחש מישני,

 הכתבה כותרת גם העיתון. של הראשון
על־ידי תושאל ״שחל קובעת הכותרת מטעה.


