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נשכניתנ״יערשותהאם

מדי?חלשהדווקאואולימדי

אובר־רגולציה?ישהאם

לשבורצריךוהאם

הריכוזיותאתבאמצעותה

רב־שלהשניחלקובמשק?

השיח

$TS1$רבהשיח$TS1$

$DN2$רבהשיח$DN2$עם"גלובס״שערך

תאגידיםלדינימומחים

שטרן,ידידיההפרופ׳

חנסשרוןידלין,עמרי
*ץ

חביב־סגלואירית

-£בוערותבסוגיות

ההוןשוקאתשמעסיקות

פרויקטהעסקי.והעולם

בלעדימיוחד,

לני־נינריבאלה

״גלובס״כינסשעברבשבוע

לדינימומחיםארבעה

ערךוניירותתאגידים

שטרן,ידידיההפרופ׳

ואיריתחנםשרוןפרופ'ידליןעמרי

הנושאיםעלחופשיתלשיחהחביב־סגל

ההוןשוקיאתהיוםשמעסיקיםהבוערים

עיסוקם.בתחוםהעסקיוהעולם

דנוהפרויקטשלהראשוןבחלקו

שיוצריםנושאיםבשניבמיוחדהמומחים

הבכיריםשכרסוגייתכותרותהיום

בחברותהמניותבעלישלומעמדם

כשהביעורביםוהפתיעוציבוריות

היתר,ביןקונבנציונליות.לאדעות

למנהליםלשלםש״אפשראמרוהם/־£

הסבירווגםבחודש״,שקלמיליון

ראויים,אנשיםהםהשליטהשבעלי

אסורולכןלמשק,טובשעושים

אתששוטףהעכורהגלאתל״קדםך.

אתלתלותרוציםשכולםהמדינה,

השליטה״.בעלי

מונחותהפרויקט,שלהשניבחלקוהיום,

סוגיותשלושהמומחיםפאנלשולחןעל

בראשותערך,ניירותרשותהאםלדיון:

ביותרהדומיננטיתהיאגושן,זוהרפרופ׳

טובהרגולציההאםהרשות?הוקמהמאז

המשבר,שלאחרבתקופהליהודיםרעהאו

הרשות,ראשלגושן,יינתןבדיוקכוחואיזה

האכיפהבנושאהרפורמהחקיקתעם

אחדבכלערך?ניירותבתחוםהמנהלית

חילוקיהתגלעולשיחהשהועלומהנושאים

קשרובליהמומחים,ביןמקצועייםדעות

התשובותשגםלנו,נראהשתבחרו,לצד

רבים.יפתיעואלהלשאלות־סוגיות

בדומיננטיותהתאפיינההאחרונההשנה

שאירעובתהליכיםערךניירותרשותשל

ידיעהללאכמעטיוםחולףלאבמשק.

שיוזמתאחראוכזהמהלךעלבעיתונות

נגדמנהלתשהיאחקירתיהליךהרשות,

שבומשפטיהליךאובמשקמובילגוף

על)הקרבותדעתהאתלחוותנתבקשה

תנובה־תסבוכתלאומי;לבנקיו״רמינוי

מבטח

$TS1$תנובהמבטח$TS1$

$DN2$תנובהמבטח$DN2$;פסגות,מנהלישלהחקירותשמיר

משפטביתתאגידי,ממשלכלליקידום

ועוד(.כלכלי

ולמיצובהלהתעצמותהעדיםאנוהאם

לנושהייתהביותרהדומיננטיתהרשותשל

חלוקות.המומחיםדעותפעם?אי

הדומיננטיותמידתבאנשים.קשור״הכול

שעומדמיעל־ידינקבעתוהבולטות

המקצועי",הקוגםוכךהמפתח,בתפקידי

״ברשותהדיון.אתחנסשרוןפרופ׳פותח

המשפטנים.שלהקועכשיובולטמאוד

מיניכלמקודמיםמזה,יוצאכפועל

התאגידילממשליותרשקשוריםמהלכים

המערכתבראשהחשבונאי.לצדופחות

ועורכתגושן,זהרפרופ׳משפטן,עומד

כראשמכהנתגוטמךעמירה,שיראלדין,

הואשלהםהמוצהרהקותאגידים.מחלקת

התאגידי,הממשלנושאיעלמאודללחוץ

שלעיסוקתחוםפחותהיהמסורתישבאופן

כותרותשמייצריםנושאיםועודהרשות,

בשוק.משמעותיתונוכחות

הםהרשותשלהקלאסיים״התפקידים

תרמיות,ובמניעתבשקיפותבגילוי,לעסוק

האלה,התחומיםאתמזניחיםלאאמנםהם

עלכמוגדולות,מלחמותלהםישבהםשגם

דבריםעודמקדמיםהםאבלתנובה,דו״חות

במקביל״.

יותרגדולים״חלקיםכימוסיף,חנס

בישראללציבורשישמההוןויותר

עלינוהטבעבדרךולכןבבורסה,מושקעים

שם,נעשהמהולבדוקיותרמודאגיםלהיות
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סגןתפקיד:

למחקרנשיא

הישראליבמכון

פרופ'לדמוקרטיה;

בבר־אילןלמשפטים

התמחות:תחומי

ציבורימשפנתאגידים,

איריתפרופ׳^(
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מרצהתפקיד:

באוניברסיטתבכירה

תל־אביב

התמחות:תחום

חברותדיני

ערךוניירות

הזאת״.בדאגהחשובתפקידישולרשות

אתמחזקתחביב־סגל,איריתפרופ׳

׳כאשרכישאומר,משפט״ישנוהדברים:

הבורסה,עללדברמתחילהמוניתנהג

משקיעיםכולםהיוםלקפוץ׳.הזמןזה

מהצבאהשתחררנוכשאנחנוערך.בניירות

היוםהשקעות.תיקבוניםאיךחשבנולא

ורואהבתי,שלהדורעלמסתכלתאני

משקיעיםומידמהצבאמשתחרריםשהם

למומחיםהפכואפילוחלקםבבורסה,

השקעות״.מיני־יועצילתחום,קטנים

החלפיםאתטוירקוטרו

עםמאמיןדווקאשטרןידידיהפרופ׳

שהחשיפה״נכוןלשאוף.לאןעודשישזאת,

הרבהעדייןזהאבלגדולה,יותרההוןלשוק

שבארה״ב״.ממהפחות

העסקים?ולאנשילחברותבנוגעומה

והחוזקהדומיננטיותאתחשיםהםהאם

הרשות?של

אחוזאיזה״כשבוחניםידלין:עמריפרופ׳

והמנהליםהעסקיםאנשישלהלבמתשומת

לניהולמוקדשבישראלהציבוריותבחברות

החשיפהלגובהמוקדשאחוזואיזההעסק

הזמןשהיוםברורדישלהם,המשפטית

ורשויותהרשותמוללהתנהלותשמוקדש

הפכההרשותגדול.יותרהרבההואנוספות

אותו״.בוחניםשהםמשמעותילפקטור

הדומיננטיותחביב־סגל,פרופ׳לדברי

אתלקדםהרצוןכךובתוךהרשות,של

לשיחתהפכוהתאגידי,הממשלכללי

מתפשטהתאגידי״הממשלבעולם.היום

מדינותומעסיקבישראל,רקלאעכשיו

תהליךשלתוצררבהבמידהוזהאחרות,

עצרקצתהפיננסיהמשברהגלובליזציה.

לעצורבאמתיכוללאהואאבלאותו,

לשבתיכוליםאנשיםשבובעידןכיאותו,

ערךניירותהמחשבדרךולרכושבישראל

ממשלשלסוגיותולהיפך,בחו״לבמדינות

חשובות.מאודלהיותהופכותתאגידי

ביתאובישראלמשקיעיושב״אם

לשקולצריכיםוהםפנסיה,קרןאוהשקעות

אירופה,במזרחאובהודוההשקעהאת

לפישםפועלהשוקאםהשאלהפתאום

כאן,מכיריםשאנחנוכמוסטנדרטים,אותם

תהליךרואיםאזקריטית.להיותהופכת

דרךהחשבונאות,תקנישלגלובליזציהשל

lFRSתאגידי.בממשלעיסוקוהרבה

דומיננטילגורםהרשותאתהופך״זה

שקורההגדולהתהליךזהמאוד.ומשמעותי

אותו,לעצוריכוללאמשברשאףבעולם,

הואשלוהמקורהתחתונהבשורהכי

הגדולההכסףכמותבתוךבטכנולוגיה.

להשקעותשזורמת

ני״ע"רשותשטרן:

מלהיותרתוקה

אניאפקטיבית.

השטח,אתחי

זמןלאורךובישראל

שלתת־אכיפהיש

התנהלותנורמות

הערך.ניירותבתחום

לפתחהנופלהאשם

הרשות"של

המסחרשלוהאפשרויותרב־לאומיות

שללנושאיםהטכנולוגיה,עםשהתפתחו

ומידתשווקים,שלאמינותתאגידי,ממשל

מהשווקים,אחדכלעלהרשותשלהפיקוח

וגדלה״.הולכתחשיבותיש

מסכימיםשהמומחיםהיהנראהכהעדאם

ודומיננטית,חזקההיאהישראליתשהרשות

הקלפים.אתוטורףשטרןפרופ׳בא

בשוקשמדוברהעובדהבגלל״בישראל,

יותרחזקהלרשותגדולהחשיבותישמרוכז

המצבהמצב.לאזהאבלבארה״ב,מאשר

איננובישראלהתאגידיהממשלהפוך.הוא

חזקה.יותררשותצריכיםואנחנומתפקד

חזקה״.מספיקלאפשוטהיא

ניצחותהוכחותלכךישלדבריו,

הטענהאתכמותיתלבדוק"ניתןבשטח.

המוסדריםהנושאיםהיקףמבחינתשלי.

יחסיתתיקיםמספרמבחינתברגולציה,

מלהיותרחוקההרשותפר־קפיטל,

הייתהשהיאלמהיחסיתאפקטיבית

שליטהבעליבושישבשוקלהיותצריכה

הםשליהלקוחותבמשק.ששולטים

ובישראלהשטח,אתחיאניהחברות,

נורמותשלתת־אכיפהישזמןלאורך

רפיוןישהערך.ניירותבתחוםהתנהלות

לפתחהנופלוהאשםשנים,לאורךבאכיפה

הרשות״.של

ידליןהקולגהמאתגרלמשל?״,״מה

עםעסקאות״למשל,משיב:ושטרן

קבועיםלמשל,בתפקודיםעניין.בעלי

ציבוריותחברותשלדירקטוריוניםשל

ציבוריותחברותלאאלוכאילושמתנהלים

לגמרישכיחהתופעהזאתפרטיות.אלא

יותרלהיותחייבתהרשותהישראלי.במשק

במשק״.בבעיותלטפלכדיחזקה

שנשמעיםלקולותהפוכהטענהזו

שלתחושהשישמהשוק,לאחרונה

שלואובר-התערבותאובר-אכיפה

הרשות.

הרשותשלהתערבות״יששטרן:פרופ׳

וטובמבעבר,יותרנקודתייםבמקרים

הפעילותאתלשפוטצריכיםלאאבלשכך.

יחסיתלאובטחלעבריחסיתהרשותשל

למהיחסיתאלאשמתגלות,לפרשיות

קשהשמאודדברזההסדרה.שדורש

שחימישלתחושותשלענייןוזהלהוכיח

מתנהגהמשקאםלשאלהאבלהמשק,את

שיתנהג,רוצההיהערךניירותשחוקכפי

לאלא.חד־משמעיתהיאשליהתשובה

התנהלותבנושאולאהגילויחובותבעניין

התאגידישהממשלחושבאניעניין.בעלי

בכלל״.מתפקדאיננובישראל

לדבריו,שטרן.עםמסכיםלאחנספרופ׳

מסרלאשהמחוקקנושאזהתאגידי״ממשל

הרשותאךמפורשת,בצורההרשותלידי

לנושאנכנסהמסוים,ואקוםשישהרגישה

חלקבוומשקיעהחזקהבצורההממשל

שהרשותהיא,שליהתחושהמזמנה.גדול

לגביסובלנותאפסשלבמדיניותנמצאת

שמיםואנשיהגילוי,שלבנושאהפרות

בתחוםמישוריםהרבהעלמאודחזקדגש

התאגידי.הממשל

שלבהתנהלותהתערבויותרואה״אני

לבתיהרשותשלפניותרואהאניהחברות,

קיימיםבהליכיםמתערביםהםמשפט,

בעבר.עושיםהיושלאדבריםהמוןועושים

סעיףלפינושיםהסדריבמסגרתלמשל,

ישאם"אזידלין:

שלמדנולקחאיזשהו

הפיננסימהמשבר

שדווקאזההעולמי,

בארץהבעלותמבנה

זהואםרצוי.הוא

בטוחלאאניככה,

היוםלפנותנכוושזה

משמעותיתלרגולציה

המשבר״בעקבות

בהליךמתייצבתהרשותפתאום350

פעילה.מאודהרשותטענות.וטוענת

באופןלזהמגיביםהחברותאוהשוק

עלמרווחיםממשהםבתגובת־יתר.טבעי

אובר־שלותחושהמבחינתםהיסטריה

התערבות.

$TS1$.אוברהתערבות$TS1$

$DN2$.אוברהתערבות$DN2$גדולחלקבזהמשקיעיםהם

מפוחדים.ממשמהםוחלקמהזמן

אכןשהרשותהעובדה,אתמחזקרק״זה

אךאגרסיבית,פעמיםהרבההיאפעילה.

לגשתאפשרותישנגישה.היאשנימצד

היאדחופיםובמקריםמקדמיתבפנייהאליה

13בעמודהמשך
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"הבעלות

במשקהמרוכזת

משכר״גורםהיא

שקופהתמידוהתשובהשבוע;תוךעונה

גםישהרשות.באתרומתפרסמתוגלויה

והחברותהרשותבתוךהחברותשלרפרנטים

הרלבנטייםהגורמיםאללגשתיכולות

לאשזהכךוקלה.פתוחהדיבצורהברשות

דומיננטית,היאחלשה.שהרשותלומרנכון

לשוק״.ופתוחהנגישהגםשני,מצדאך

01039

עלחיתתואתשהטילהפיננסיהמשבר

גישתםאתשינה20082009ב־העולםשוקי

בכלבישראל,גםוכךבעולם,רביםשל

הרגולציה.שלולחשיבותלנחיצותהנוגע

״בעד״שלמחנותנוצרוהזה,הרקעעל

שהרגלטוריםככלהרגולציה.ו״נגד״

פנוערך,ניירותרשותגםבהםבישראל,

הפתעותלהפחתתכדרךהרגולטיבילכלי

התומכיםביןשנוצרהחיץהעמיקמשבריות,

למתנגדיה.ברגולציה

בדעתגדולשינויפה״היהשטרן:פרופ׳

שהואהרגולציה,שלהחשיבותלגביהקהל

גורמיםקמומולםהמשבר.שלתולדה

הריהרגולציה,עםרציםלאן׳רגע,שאומרים

עוצמהבאותהמהמשברנפגענולאאנחנו

רעכל־כךהיהלאאזהעולם,שארכמו

לרגולציהמקוםשאיןאומרלאזהכאן׳.

ספציפיבאופןלישראלשמתאימה

מהמשבר.כתולדהדווקא

המשברמתיישב?זה״איך

כיבעוצמהבנוהיכהלא

בחברותהבעלותמבנה

שונהבישראלגדולות

ממבנהדרמטיתבצורה

בארה״ב,הבעלות

בעולם.נוספיםוממקומות

הבעלותמבנהבארה״ב,

בעליולכןמפוזרמאוד

עומדשלהםשהאינטרסהמניות,

העסקית,החברהשלהקידוםכלבבסיס

שהחברותלכךלגרוםהמנהליםאתדוחפים

שלהאינטרסזהסיכון.העדפתמתוךיפעלו

בחברה.גדולההשקעהלושאיןמניותבעל

סבירים.לאסיכוניםנטילתהיאהתוצאה

המצב.לאזהבישראל,

בעלותשלהפוכה,בעיהיש״בישראל

אהבתשבהההון,בעלישלמדימרוכזת

בעלישלהשכיחההממוצעת,הסיכון

יותרקרובהישראליות,בחברותשליטה

מהסוגשונותבעיותיוצרזהסיכון.לשנאת

מייצרעדייןאבלבארה״ב,במשברשיש

הפתיחותאתלנצלהזדמנותזולכן,בעיות.

לעשותכדיבציבור,היוםשקיימתלרגולציה

נותנתאלאארה״ב,אתמחקהשלארגולציה

רבותשהןלישראל,המיוחדותלבעיותמענה

ועצומות״.

לרגולציהמתנגדמנס

לקדםשצריךמסכימיםבולםהאם

היום?רגולטיביותיוזמות

בכלל.בטוח"לאידלין:פרופ׳

הישראליבשוקהמרוכזתהבעלות

משכךגורםאיזשהוהיא

מהסוגמשבריםשמונע

ישאםאזבארה״ב.שקרו

שלמדנולקחאיזשהו

הפיננסימהמשבר

שדווקאזההעולמי,

הואבארץהבעלותמבנה

לאאניככה,זהואםרצוי.

היוםלפנותנכוןשזהבטוח

בעקבותמשמעותיתלרגולציה

הבעלותשלהשבירההמשבר.

נוספות,בחובותחברותחיובאוהמרוכזת

רגולציהבאמצעותהכוחותמאזןאתשישנו

שונות,מסיבותמוצדקתשהיאלהיותיכול

אםמהמשבר.לקחלהיותיכולהלאהיאאבל

הפוך״.בדיוקהואמהמשבר,לקחיש

אתישבאקדמיה״לנוחנס:פרופ׳

"היוםחביב-סגל:

אנימשקיעים.כולם

הדורעלמסתכלת

שהםורואהבתי,של

מהצבאמשתחררים

משקיעיםומיד

חלקםבבורסה,

למומתיםהפכואפילו

מיני־לתחום,קטנים

יועצי

$TS1$מינייועצי$TS1$

$DN2$מינייועצי$DN2$"השקעות

וממשלחכות,יכוליםשאנחנוהפריבילגיה

המשבר,שאחריבשנהלהגיבצריכיםלא

בעיניי,בחינות.מהרבהבעיצומושנמצא

יודעלאאנילקחים.להפיקמדימוקדםקצת

שאנחנוהיסודותאתלזעזעצריךזהאם

עשתונותלאובדןלנוולגרוםבהםמאמינים

תחליףלנוישאםיודעלאגםאנירגולטיבי.

בה.מאמיניםשאנחנוכמושוקלכלכלת

לאחור,מבחינהרואהשאני״ממה

נזקים.להרבהגרמהבהיסטוריההרגולציה

עכשיו,עליהםשדיברנולנושאיםבנוגעגם

מפוזרת.בעלותמולמרוכזתבעלותעל

מבוזרת,בחברהשמנהליםמשוכנעלאאני

אוהבייותרמטבעםהםמפוזרת,בעלותעם

הרבהשליטהבעלישליטה.מבעליסיכון

בארץ״.גםמטונפים,מאודהםפעמים

לרגולציההתנגדותואתממחישחנס

שנותעלנסתכל״אםמארה״ב.בדוגמה

והמהפךשמרנים,מאודהיואזבארה״ב,70ה־

אותםשהפךמהבארה״ב,למנהליםשקרה

שלפרירבהבמידההיהסיכון,תאבילהיות

רגולציהוהוצאתלרגולציההריצהרגולציה.

גםישבעבר.לקטסטרופותגרמהמהירה

הןכיאותן,רואיםלאשאוליקטסטרופות

הייתיאזהכלכלית.הפעילותאתממתנות

לאבטחמקום,לשוםלרוץצריךשלאאומר

קסם״.פתרוןלאהיארגולציהלרגולציה.

פחותאויותרצריךאםהמחלוקתאת

בינםליישבהמומחיםהצליחולארגולציה,

אתלסכםמבקשידליןאךעצמם,לבין

אנימקרה,״בכלחיובית.באמירההנושא

הרשותשלבהתייחסותלטובהשינוימזהה

בצדיותרעסקההרשותבעבר,לרגולציה.

שלבצדמאשרבעיותוחשיפתהחקירהשל

בעיקרנולדהבעברהרגולציההרגולציה.

תפסהשהרשותאחריהפלילי.המשפטדרך

בפלילי,בעיניהשנתפסמעשהעלמישהו

אתרגולציה,באמצעותמחדש,הגדירההיא

מגרש.באותוהכללים

אתמראשלהגדירנוטהיותר״הרשות

קצתזהלציבור.אותםולפרסםהכללים

בתחוםהמשפטביתשלהכוחאתמרוקן

בשוקשפועלאדםשלהוודאותאבלהזה,

שמתלונניםאנשיםישגבוהה.יותרקצת

לאאותי,׳מגביליםאומריםכיזה,על

המוןלהקדישצריךאנילעבוד,לינותנים

אניאיךלחשובכדישלימהפעילותזמן

חושבאניאבלהזו,הרגולציהעםמתמודד

פניעלהזההמצבאתמעדיפיםשאנשים

באמצעותבסוףיטופלושהםהאלטרנטיבה,

הפלילי״.המשפט

piV'nוידליןחנסשטרן,)מימין(,חביב־סגלמקצועיים.דעות

היקוות"בידימדירבכוחמרכזתהמנהלית"האכיפה

דיניאכיפתשלבנושאנגענוכברואם

להתעלםקשההפלילי,במישורערךניירות

מקדמתשאותםהמהלכיםעםבבדשבדמכך

שעליהםהגופיםעלהרגולציהלהגברתהרשות

לאישוררבבמרץפועלתהרשותמפקחת,היא

שיזמה.המנהליתהאכיפהמודל

שלהמנהליתהאכיפהיוזמתתתקבלאם

ביןהרשות,ליו״רתעניקהיאגושןפרופ׳

קנסותלהטיללושיאפשרוסמכויותהיתר,

עדותאגידים,יחידיםעלכבדיםמנהליים

לתאגיד.שקלמיליוןו־לאדם,שקלמיליון

מבעליעיסוקלשלוליוכלהואבנוסף,

הםאםמתפקידםמנכ״ליםולהעבירתפקידים,

מתאימות.בקרותשלקיוםואכפווידאולא

הביקורתרבה.התנגדותמעוררתהזוהיוזמה

לראשנותנתשהיוזמההיא,עליההמרכזית

ענישהואמצעימדיגדולותסמכויותהרשות

החוקר,גםיהיהשהואכךבשלבמיוחדחריפים,

השופט.וגםהתובעגם

רשותאתתהפוךהזו״ההצעהשטרן:פרופ׳

ושופטתמבצעתחוקרת,לרשותערךניירות

בהכרחלאחיובי.הואהבסיסיהרעיוןיחד.גם

מעשיות.מסיבותכמועקרוניות,מסיבות

ביותר.כאיטיהוכחהפליליבכליהשימוש

בהרבהבאיטיותמתפקדתהמדינהפרקליטות

שלבמקרההזה.בתחוםהיתרוביןתחומים,

אחריכאשרבמיוחדנורא,זהכלכליותעבירות

הפליליבמישורהתדיינותשנותחמש־שש

נורמטיבי.באופןפעלושאנשיםמתברר

כבדצלישהתיק,ניהולבתקופת״בינתיים,

כיואיום,נוראוזהההוןבשוקתפקודםכלעל

השימושההון.בשוקמרכזידברהיאאמינות

בפגיעהגובלהפלילייםבכליםהזההאיטי

ערך״.ניירותדיניובאכיפתהחוקבשלטון

בכלישימוש-יתרשהיההפוכה,טענהיש

ערך.ניירותבדיניהפלילי

יודעואניכך.חושבלא״אנישטרן:פרופ׳

הייתהלדעתיאבלמאחרים,הפוךחושבשאני

בתחוםהפליליבמישורומהירותנחרצותחמרה

להיותצריךהפתרוןמקרה,בכלערך.ניירות

רבים.וישאזרחיים,כליםהפעלתשלבכיוון

אדםבזכויותמפגיעהבחששאמתיששני,מצד

תקודםאםהרשות,בידימדירבכוחריכוזעקב

היום.מוצגתשהיאכפיהמנהליתהאכיפהיוזמת

אדםבזכויותפגיעה

עצמית,אכיפהשלאפשרותגם״יש

ופאנלמפקחיםגופיםיוצריםעצמםשהשווקים

אבלעדיין,קונקרטיתהצעהליאיןשיפוטי.

מהמנגנוןאחרמנגנוןליצורשצריךלינראה

כפיהסמכויות.אתשיפזרמציעה,שהרשות

ישהאדם,בזכויותפגיעהזוהיום,מוצגשזה

בקרהבליהרשותראשבידימדירבכוחריכוז

שניתןיסכיםגושןשגםחושבאנימספקת.

שלו״.ההצעהאתלשפר

שלא״למהאחר.פתרוןמציעהחביב־סגלפרופ׳

בתחוםלשפיטהאחראיתשתהיהערכאהיקימו

עסקיים?״להגבליםבית־דיןכמוהאזרחי,בפן

לאהיטפלותשישמרגישחנספרופ׳

כל״כמעטבתחום.הרפורמהלהצעתמוצדקת

שלמהצדאוההוןמשוקאיתושמדבריםמי

דברהיאמנהליתשאכיפהחושבהרגולטור,

ההצעהלפרטים.היטפלותהמוןישאבלראוי,

שכמהמקווהואנימאודראויההיאהזאת

מרגישאנילצערי,לדרך.תצאמהרשיותר

אותה״.לחנוקהולכתשהביקורת

הרבהצריכההרשותשבוכיום,״המצב

ארוך,פלילי,מסלולביןלבחורפעמים

אותו,להאשיםשהולכיםלמיהרסנייקר,

צריךבריא.לאהואמגוחכים,קנסותלבין

שהםמהבעצםוזהכלים,עודלאנשיהלתת

מבקשים.

עמוד 3


