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אלטנזן יאיר
 ארג־ דחה העליון משפט בית ^

ת נוהי של ערעורו את מול
 וקיבל המניות, הרצת בפרשת קנו
 עונשו קולת על המדינה ערעור את

לשלוש. משנתייב שהוחמר -
 בית גזר 2012 בפברואר כזכור,

 דנק־ על אביב בתל המחוזי המשפט
 אלף 800 של וקנס מאסר שנתיים נר

 כאמור שעליו דין דין גזר שקלים,
מדו כי בטענה המדינה ערערה

 גזר חריג באופן מדי. קל בעונש בר
 בדיון נערך ולא במייל נשלח הדין
המשפט. בבית

 לשעבר הבעלים דנקנר, עם ביחד
 ערעורו גם נדחה ,1DB קבוצת של
גזר המשפט שבית שטרום איתי של

עו הזה, במקרה גם מאסר. שנת עליו
לש משנה הוחמר שטרום של נשו

 גם הורשעו ושטרום דנקנר נתיים.
ול - ודיווח הון הלבנת של בעבירות

 ישנן לכלא נשלחים שהשניים עובדה
היש למשק דרמטיות משמעויות

 מותר שבהם הגזרה ולגבולות ראלי
יתייצבו השניים לפעול. לטייקונים

 הסוהר בבית עונשם ריצוי לתחילת
באוקטובר. 2ב־ ניצן

 ידי על אחד פה התקבלה ההחלטה
 מינץ דוד הנדל, ניל העליון שופטי
 את קיבלו השופטים קרא. וג׳ורג׳
למ היחיד ההסבר כי המחוזי פסיקת

 כוונות על מציע ושטרום דנקנר עשי
 במחוזי שההרשעה למרות פליליות,
 ראיות על לחלוטין כמעט הסתמכה

 היחידה הישירה כשהראייה נסיבתיות,
המדי עד של עדותו על הסתמכה

 אך שטרום, של שותפו שלג, עדי נה
נפסלה. זו עדות

 דנקנר של שפעולותיו "הייתכן
 כל ללא בלבד, חברי ממניע נעשו
 יש המנייה? שער על להשפיע כוונה

 כתב בשלילה", זו לשאלה להשיב
 לדבריו, בהחלטתו. הנדל השופט
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טענותיו
בדנו תקנו

לכל ביחס

קרא: ו13₪ה
 התרחישים וינוי יבהינתן

 התקופה נחהלו האקראיים
 תתקשה לאישום, הרלוונטית

 הסבר לקבל ערכאה כל
 שיבול נבזה תקריות של

סביר" ספק לעורר

הנדל: ט3₪ה
 של הקונקרטיות

 ההיגיון טוסו
 אינן מהראיות אתת

 צירופן את להסביר מצליחות
 הנוצות התמונה ואת יחד,

הפאזל."" מהרכבת

 אחת לכל ביחס ההיגיון חוסר בדבר
 את להסביר מצליחות אינן מהראיות

מה הנוצרת התמונה ואת יחד, צירופן
 שמדובר לטעון קשה הפאזל... רכבת

 המתוזמנים מקרים, צירופי של בשורה
 אמנם ההנפקה. ימי לשלושת כולם

 אפשרות לשלול אין אחרות בנסיבות
 לשטרום ביחס דנקנר של פעולותיו כי

 בנסיבות אולם ׳חברי', ממניע נעשו
 ההנפקה פרשת רקע ועל עניינינו,

 עם מתיישב אינו ה׳חברי׳ ההסבר -
דרי עם ואף הממצאים, עם הראיות,

הסביר". הספק שת

׳במקרה׳?" "הכל
 בהרחבה התייחס קרא השופט גם

במס 15 השונים, האירועים לשורת
 כן ועל "במקרה" כולם שאירעו פר,

שט הודיע "במקרה סביר. אינו הדבר
 ההנפקה לפני ימים כמה לדנקנר רום
 מיליון בשני מניות לרכוש בכוונתו כי

 שטרום שינה במקרה בהנפקה... שקל
בהנ מניות רכישת ותחת דעתו את

 של בסכום מניות בבורסה רכש פקה
 אותו בצהרי במקרה, שקל... מיליון 15

 הפעם לדנקנר, שוב שטרום פנה יום
 שיקנו אנשים אליו שיפנה בבקשה
התרחי ריבוי בהינתן ...idb מניית

הר התקופה במהלך האקראיים שים
 ערכאה כל תתקשה לאישום, לוונטית

 שיכול ככזה מקריות של הסבר לקבל
סביר". ספק לעורר
תא לדיני מומחה סולומון, רב ד״ר
האקד מהמרכז ערך וניירות גידים

 בתגובה אמר ולעסקים, למשפט מי
 שופטים "יש כי העונשים להחמרת

 בביהמ״ש גם שופטים ויש בירושלים
 היום העביר ביהמ״ש בת״א. הכלכלי

 העין קריצת עידן תם - וברור חד מסר
 בבסיס הוא האמון הסמוך. ושיטת

 משקיעים ואם הישראלי, ההון שוק
בעיני שווים ודנקנר שהם יאמינו לא

 וייבשו מהבורסה יצאו פשוט הם החוק,
הישרא במשפט דרך אבן זאת אותה.

 הסח־ ושיטת ההתבגרות שלב תם לי,
 יהיו המשקיעים מעתה, ההון. בשוק בק

שכך". וטוב בהתנהלותם, יותר זהירים
 כי נמסר השלטון לאיכות מהתנועה

למא נשלח כשאדם שמח יום זה "אין
 היה דנקנר שמר לזכור חשוב אך סר,

 הריכוזיות תופעת של היסוד מאבני
ההתנג את והוביל הישראלי במשק

הרי פירוק למען למהלכים העזה דות
 במשק. הפיראמידיאלי והמבנה כוזיות

 אכיפת מערכת ידי את מחזקים אנו
 משוא וללא מורא ללא שפעלה החוק,
 רבה עוצמה בעלי אנשים כלפי פנים

הישרא בכלכלה כמרכזיים שנחשבו
 האינטרס את לקדם היססה ולא לית

לכך". נדרשה שבו במקום הציבורי
 וראש שותף עי״ד, גבאי, צבי ד״ר

עור במשרד ערך ניירות מהלקת
 על הממונה ולשעבר ברנע הדין כי

 כי אמר ערך, ניירות ברשות האכיפה
 ההמורה הדין מהכרעת חד "בניגוד

בעו הקשור בכל כבוב, השופט של
 גישה דנקנר של במקרה נקט הוא נש

 הן בולטת, מגמה קיימת מאוד. מקלה
המש בתי מצד והן הפרקליטות מצד
 בעבירות הענישה רף את להחמיר פט,

 ניירות ובעבירות בכלל לבן צווארון
 בחר זו למגמה בניגוד בפרט. ערך

 בפועל מאסר בהטלת כבוב השופט
 ברף הנמצאת לתקופה אך דנקנר, על

 הרשיע שבהם למעשים ביחס התחתון
 מהחמרת המהדהדת. בהרשעה אותו
הע ביהמ״ש ידי על המאסר עונש
 ההון, לשוק ברור מסר משום יש ליון

 הענישה החמרת בדבר הרטוריקה כי
 הלכה מתורגמת לבן צווארון בעבירות
תו לה שיש ניצית בפסיקה למעשה

 זו, מבחינה במציאות. ממש של צאות
המ לפרקליטות, חשוב בהישג מדובר

ההון". בשוק ההרתעה את חזק


