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שאפשר״בוודאי

למנהליםלשלם

עוקלנויליח
לא?'למהבחודש,

העסקית.ההוויהתוךאליותרעמוקערךניירותדיניחילחלוהחולפתבשנה

מומחיאתכינס״גלובס״מרבים.אחדרקהיהלאומי,בבנקהדירקטוריוןעלהקרב

ידלין,עמרישטרן,ידידיההפרופסוריםתאגידיםלדיניהמוביליםהאקדמיה

הבועריםהנושאיםעלאישית־לוחצתלשיחהחביב־סגלואיריתחנסשרון

לוי־נינריבאלההראשוןהחלקמיוחד,פרויקטהמשק.אתשמעסיקים

nnrrw<7תהפוכותההוןשוקהווההאחרונותבשנים

והמשבריםהטכנולוגיההגלובליזציה,רבות.

ואתהשווקיםאתטלטלוהכלכליים^\^

המזדמנתשהסערהפעםובכלבו,השחקנים■■^

שוקמציאותמולעומדיםשאנוהיהנדמהשככה,

האירועיםעםבבדבדלרע.אולטובחדשה,

מהפכהההוןבשוקהתחוללההדרמטיים,

נוספת,שקטה־טבעית־הדרגתית

עולםהיכר:לבליאותוששינתה

נפרד,בלתילחלקהפךהערךניירות

מעטובמינוןהעסקית.בהוויהמובנה

הציבורשלבמציאותגםמופחת

כולו.

בעברשהיהערך,ניירותתחום

יועציבורסה,אשפישלחלקםמנת

חדרעסקים,ואנשיברוקריםהשקעות,

ציבורשלנו.היום־יומיתההוויהאלאט־אט

ניירותרשותכולו.הציבורהוא2010ב־המשקיעים

לגורםהפכההשוק,במתבקדמתמקוםשתפסהערך,

בעולמוגםכמוהסוער,העסקיםבעולםומכריעמטפל

בעקיפין,אובמישריןמושקע,שכספוהקטן״״האזרחשל

בבורסה.מוסדיים,גופיםבאמצעות

הונית״ה״שוקמהמציאותלהתעלםניתןלאכברהיום

העיתוניםכותרותכאשרבמיוחדאותנו.שסובבת

לבנקיו״רמינויעלהקרבותיום.מדיבנושאעוסקות

רשותדרישתלאורשמירתנובה־מבטחתסבוכתלאומי;

דו״חותאתלהציגשמירמבטחאתלחייבערךניירות

בשלאייפקםעל־ידיפסגותרכישתעסקתעיכובתנובה;

על־ידיאחריםובכיריםורמוסרועימנכל״השלחקירתו

הבכירים;שכרבנושאההכרעהערך;ניירותרשות

שוקואירועיפרשיותועודכלכלימשפטביתהקמת

שהואמשותף,מכנהישלכולםמתוקשרים

בלבערךניירותתחוםשלהדומיננטיות

העניין.שלליבו

ארבעה״גלובס״כינסהזההרקעעל

תאגידיםלדינימוביליםמומחים

שטרן,ידידיהפרופ׳ערךוניירות

חנסשרוןפרופ׳ידלין,עמריפרופ׳

לשיחהחביב־סגלאיריתופרופ׳

בתחום,הבועריםהנושאיםעלמשוחררת

השוק.אתהמעסיקים

למומחיםישמהלשמועשתופתעוייתכן

עםהבעיה״מההשכרחגיגותעללומר

בעלישלמעמדםעלשקל?״;מיליוןשלחודשישכר

לעשוקאיךוחושביםבבוקרקמיםלא״הםהשליטה

עלבישראל,התאגידיהממשלעלהציבור";את

הטיפולאתבחלקהלהחליףשעתידההמנהליתהאכיפה

הרגולציהעלההון,בשוקשונותבפעילויותהפלילי

הראשוןבחלקווהיום,ועוד.הרשותשלוהדומיננטיות

המומחים:בפאנלשנדונומהנושאיםשנייםהפרויקט,של

בחברותהמניותבעלישלומעמדםהבכיריםשכר

הבא.בשבועיתפרסםהשניהחלקציבוריות.

ובכירים

הוועדהצפויההקרובהבתקופה

שרבראשותהבכירים,לשכרהממשלתית

אתלקבוענאמן,יעקבפרופ׳המשפטים,

הנכונה,הדרךמהילשאלהבנוגעעמדתה

״חגיגותהמכונהבנושאלפעולבכלל,אם

רגעציבוריות״.בחברותהבכיריםשלהשכר

שאלהסימןהמומחיםמציביםההכרעה,לפני

תהיותמעליםבהתערבות,הצורךמעלגדול

הבעיהומהילפעולהנכונההדרךלגבי

סביבהציבוריהדיוןשחושףהאמיתית

לתוךנישאבשלאמציעיםובעיקרהנושא,

הנושא.סביבוהטרנדיםהסיסמאותהוריקן

היטפלותהיאבכיריםלשכר״ההיטפלות

בהכרחלאוהיאלפנס,מתחתשנמצאלנושא

שבע־שלששכרמביןאחדכלמוצדקת.

שמונה

$TS1$שבעשמונה$TS1$

$DN2$שבעשמונה$DN2$אפשרשאידברזהלחודשספרות

זההאמיתי,האישולאזהאבלאותו,לסבול

החמורההנציגבעייתשלתסמיןבםך־הכול

ידידיהפרופ׳אומרבארץ״,שליטהבעלישל

שטרן.

שלבעיההייתהלא"אילומסביר.שטרן

המנהליםאתלגיירשליטהבעלישלרצון

השליטה,בעלישלהסיכוןהעדפותלקבוצת

המשכורותכאלה.משכורותניתנותהיולא

שלהיכולתאתלערערלרצוןביטויהן

שלסוגזהעצמאי.באופןלתפקדהמנהלים

לפעולנועדשלאכלכלי־תמריצי,מכשיר

היכולתאתלחזקאלאדווקא,החברהלטובת

האינטרסיםלפילתפקדהשליטהבעלשל

לפועל״.המוציאיםהמנהליםבאמצעותשלו

הזאת,״התזהמסכים.לאחנםשרוןפרופ׳

שלולמנכ״להרבהמשלםהשליטהשבעל

המיעוט,עלולאעליורקיחשובשהואכדי

לאהיאאותה.להוכיחשצריךתזההיא

למנכ״למשלםהיההואאםמאליה.מובנת

שלוהמנכ״לאזמיליון,ולאמיליוןשלו

במישריןאובעקיפיןבו?תלוימאודיהיהלא

לאבכללואניהמנכ״ל.אתלפטראפשר

לתחרותי״.מעברשכרפהשישבטוח

אפוףהנושאעלהציבוריהדיוןחנס,לדעת

הבאבענחדהמשך
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איריתפרופ׳

יווביב־סגל

49גיל:11

נולדהמגורים:

אביבבתלומתגוררת

אםמשפחתי:מצב

ואריאליעלבנות:לשתי

בכירהמרצהתפקיד:

אביבתלבאוניברסיטת

דיניהתמחות:תחום

ערךוניירותחברות

מהמומחיותמשהו:וע

לדיניבארץהמובילות

הבודדותומהנשיםחברות,

מחברתבתחום;הבולטות

דיניעלספריםשלושה

המצוטטיםתאגידים,

בפסיקהבקביעות

ידידיהפרופ׳

שטרן

55גיל:11

רים:נולד■מג

במושבהומתגוררבאנגליה

בירושליםהיוונית

נשוימשפחתי:מצב

פרידמן־שטרןקרןלדייר

עדין,אביה,לשמונה:ואב

בניה,נדב,יהל,יערה,

צאלהאריאל,

נשיאסגןתפקיד:

הישראליבמכוןלמחקר

פרופ'לדמוקרטיה;

בפקולטההמנייןמן

בר־אילןבאונילמשפטים

התמחות:תחום

חברות,רכישתתאגידים,

ומדינהדתציבורי,משפט

miכתבמשהו:עוד

התאגידיםבתחוםספרים

חנסשרוןפרופ׳

38גיל:11

בחיפהנולדרים:מג

אביבבתלומתגורר

נשוימשפחתי:מצב

קורן,לשלושה:ואבלהדר,

ומתןמאור

שלהדיקןסגןתפקיד:

למשפטיםהפקולטה

אביבתלבאוניברסיטת

1J'Tininnnn oinji

ערךוניירותחברות

מייעץמשה11וו

ערךניירותלרשות

משפטיותבשאלות

סיפקמורכבות;ופרקטיות

בנושאמומחהחוות־דעת

בנקלדירקטוריוןמינויים

הפועלים

נזריידליןפ׳ופר

■■ון

ומתגוררנולדמגורים:

■■בתל־אביב

נשוימשפחתי:מצב

יעללשניים:ואבלנעמה
™'

ועידו

בית־ראשתפקיד:

הספר

$TS1$ביתהספר$TS1$

$DN2$ביתהספר$DN2$במכללהלמשפטים

בדרום,ספירהאקדמית

לממשלפישרמרכומנהל

שוקשלורגולציהתאגידי

ת״אבאוניברסיטתההון

דיניהתמחות:תחום

ערך,ניירותדיניחברות,

המשפטשלכלכליניתוח

2008:ב־עודמשה

תיקמייצג-כעו״דהצטרף

לערעורושלוהיחידהייצוג

פריישראלעו״דשל
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carnalחביב־סגלאיריתפד/פי

גחודעו"עוקל"מיליח
קודםמעמודהמשך

כשיזםמעוות.מאודמשהופה״ישבצביעות.

מיליון40ב־שלוהחברהאתמוכרישראלי

וכולםעולצתממששלנוהחברהדולר,

ישראללמדינתהישגאיזהואומריםשמחים

הרבהששווהמשהולייצרהצליחשמישהו

אנחנוהמנהליםאלאבלדולרים.מיליוני

שוםלהםשאיןתפקידכבעלימתייחסים

גדולות,מאודחברותמנהליםהםמוסף.ערך

זהאתרואיםכולםאזרווחים,להןיששאם

היאלכךשלהםשהתרומהמהשמיים,כמן

משמעותי.מאודלהיותיכולטובמנהלאפם.

שאנשיםרוציםלאאנחנו״אם

גבוהות,משכורותירוויחו

שיטתלאשהיאבשיטה

אפשרחופשי,שוק

באמצעותלהתערב

גבוהיותרמיסוי

מיניכלולעשות

לינראהאבלצעדים,

מאודא־סימטריהשיש

שכשמנהליםזהביןגדולה

אזכסףמאודהרבהמקבלים

יזםדין,כשעורךאבלנורא,זה

מיליונים,עושהאחרמקצועבעלאו

אתלתקוףטרנדישנוהיוםלו.מפרגניםאז

תופסוזההמצלמהבעיןנתפסזההבכירים,

ולשאוללעצורצריךלפעמיםאבלכותרות,

נורא״.כל־כךבאמתזהאםעצמנואת

בטוחהלאחביב־סגלאיריתפרופ׳גם

בחברותלבכיריםמיליוניםשלששכר

לגישתה,להיפר.נורא.דברהואציבוריות

ימשיכושהחברותאינטרסכחברהלנויש

אינטרסיש"בישראלרחבה.בידלשלם

משוםגבוה,יהיההמנהליםשגמולמיוחד

היחידותהדרכיםאחתלמעשהשזאת

רגולציהשלתוצרלאוהיאהמציאשהשוק

היכולתאתבכיריםהחלטותלמקבלילתת

טרנד"ישנו

הבכירים,אתלתקוף

בעיןנתפסזה

תופסוזההמצלמה

לפעמיםאבלכותרות,

ולשאוללעצורצריך

זהאםעצמנואת

נורא"כל־כךבאמת

משלהם״.פרטייםעסקיםלהתחילהכלכלית

בשלביש,בנקשלמנהל״זהלדבריה,

אתלהקיםלהתחילכדיעושרמספיקמסוים,

למדינתחשובמאודזהשלו,הפרטיהעסק

אולימרוכז.כל־כךהעושרשבהישראל

כתגלית,זהעללהסתכלצריכיםאנחנו

שלמחדשלפיזורמכשירהמציאהשוק

הדרךאתמחפשיםכולנוכשאנחנוהעושר,

למהאזפיזור.לאותולהגיעדברשלבסופו

אנחנומהזה?אתונעצורמכבששנפעיל

חשובכל־כךזהבאמתהאםמשרתים?

המנהל?מקבלגמולכמהלציבור

המשקיעיםלציבורחשובשבאמת״מה

רואההזההמנהלאםזהבכלל,ולשוק

לושישאוהחברהשלטווחארוכיאינטרסים

בטווחמלאכותיתרווחיותלהראותתמריצים

מהר.החברהאתלעזובמתכווןהואכיהקצר,

ולאאותנו,להטרידשצריכותהשאלותאלה

מבחינתמקבל.שהמנהלהסופייםהסכומים

להם״.נפרגןבואוסופייםסכומים

גבוהבשכרפסולאיו

פסולשאיןמסכיםידליןעמריפרופ׳

ניתןהואאםגםכשלעצמו,גבוהבשכר

מן״"יסמעיןיהיהשהמנהללכךבתמורה

השליטהשבעל"זההשליטה.בעלשל

זהרוצה,שהואמהיעשהשהמנכ״לרוצה

שבעלמהאםכישלילי.דברבהכרחלא

כמותנוהלשהחברהזהרוצה,השליטה

לומשלםשהואבזהפסולאיןאזשצריך,

שהואהפסול,הדברזה.בשבילגבוהשכר

זהממנו,להיזהרוצריךמפחידבאמת

מהחברההוןשיעבירמשהויעשהשהמנכ״ל

במקבילאותולהעבירבליהשליטהלבעל

המיעוט״.מניותלבעלי

השליטהבעלישבואוטופיבעולם

החברה,טובתאתרקעיניהםלנגדרואים

מיליון20שלשנתישכרלשלםאפשר

למנהל?שקל

בוודאי״החברהטובתזאת״אםידלין:

לא?״למה״כן.חביב־סגל:

לשלםהצדקהשאיןהיוםסבוריםרבים

שקלמיליוןבארץחברהבשוםמנהללשום

לחודש.

עודכלבסדר,דווקא״זה)מתבדח(:ידלין

צמוד״.יהיההפרופסורשכר

היהכמהלהיותצריך״הקריטריוןחנס:

שלו.למנהלחברהשליחידבעליםמשלם

יחידבעליםאםלשאוף.צריכיםאנחנולזה

למנהלמשלםהיהגדולהמאודחברהשל

ציבוריתחברהשלהשליטהשבעלכמושלו

שלאמהתקין,זהשלו,למנהלמשלם

אנחנושבהחברהאנחנואםהסכום.יהיה

10להשתכרצריכיםלאשאנשיםחושבים

אסוראזמקרה,בשוםבשנהשקלמיליון

אזכיהמנהלים,בשכררקיהיהשהטיפול

צריךלחלוטין.מעוותתתהיההתוצאה

האנשיםובכלהמקצועותבעליבכללטפל

וכלהדיןעורכידרךממנהלים,שמרוויחים,

בכדורגלנים״.

מסרawrהצעת

לקווקבעייתי

השכר״ל״חגיגותראוילפתרוןההצעות

לעתמעתרענוןעוברותקנאהמעוררות

ההצעותמביןהבולטותהשנה.גםוכך

שכונסההשריםועדתבפנישהובאו

שליח״כשלהחוקהצעתהןהענייןלצורך

הבכיריםשכראתלהגביליחימוביץ׳

שלמשכרו50פישלמרבילסכוםבמשק

בחברהביותרהנמוךהשכרבעלהעובד

ערך,ניירותרשותיו״רשלתוכניתווכן

ערךניירותרשותשלפיהגושן,זוהרפרופ׳

חבילותאתלהביאשיחייבמהלךתיזום

"זהחביב־סגל:

בשלביש,בנקשלמנהל

עושרמספיקמסוים,

להקיםלהתחילכדי

שלו,הפרטיהעסקאת

למדינתחשובמאודזה

העושרשבהישראל

מרוכז״כל־כך

בחברההגבוההשכרמקבלילחמשתהתגמול

הכללית.האסיפהלאישור

אתבשלוםעוברותלאהללוההצעות

המומחים.שלהצפופההמסננת

ניירותרשותראששל״ההצעהחנס:

קבלתמנגנוניעללעבודגושן,זוהרערך,

הצעההיאהסכום,אתלקבועולאההחלטות

יחימוביץ״.שלמההצעהראויהיותרהרבה

בעצםהזאתההצעה״מהחנס,אומרזאת,עם

שהמערכתתפיסהאיזומבטאתהיאמבטאת?

השליטהבעלאתבלעצורנכשלהשלנו

להסתכלצריךולכןהחברות,אתמלעשוק

המנהליםאתמתגמלהואשבההדרךעלגם

כללעשותלהםיגרוםלאשהואכדישלו,

שאנחנובטוחלאאנילטובתו.דבריםמיני

הזההמסרולכןחריף,כל־כךכשלשלבמצב

בעייתי״.לשוק

לטפלטיפשייהיה״זהשטרן,לדברי

שלבשורשיםלטפלולאבסימפטומים

סימפטום.רקהואהמנהליםושכרהבעיה,

הבכיריםבשכרהתערבותבעדלאאני

להצעותלהתייחסצריךאםאבלבכלל,

גרועההיאיחימוביץ׳שלההצעהאזלפתרון,

בכוחותמתערבתשהיאמשוםבמיוחד,

הצעהמעדיףאנימדי.דרמטיתבצורההשוק

עליהשגםגושן,שלההצעהכמומבנית,

בתכניםשעוסקתהצעהולאביקורת,לייש

שהואפתרוןכלהמשכורות.שלעצמם

פסולפתרוןהואתהליכי,ולאמדי,קונקרטי

מיותרת״.רגולציהזוחופשי.לשוק

להיותצריך״הכיווןשטרן:אומרלסיכום,

לעצמאי.והפיכתוהדירקטוריוןחיזוק

הכללית,האסיפהעלגושןשלההישענות

הריאליתמהאפשרותיותרחלשהלינראית

בישראלהתאגידיהממשלאתלשנות

והפיכתו,הדירקטוריוןחיזוקבאמצעות

זהייעשה,זהאםלעצמאי.לפחות,חלקית

בכירים.שכרשלבנושאגםלטפליכול

ביכולתבכלללטפלחשוביותראבל

השיקוליםאתלשקולהחברהשלהפעולה

שלה״.העצמיים

91^%^^^

בחומותסדקיםלהתגלותהחלולאחרונה

בייחודבארץ,השליטהבעליסביבםשהקימו

השליטהשבעלילאחרהבנקאות.בתחום

במובניםהבית״,כ״בעלישניםבמשךהרגישו

ומשכוממסדייםגורמיםבאופתאוםרבים,

השליטהכשבעלתרגליהם.תחתהשטיחאת

עלהחליטהאריסון,שריהפועלים,בבנק

עדייןזהמהבנקנחמהשלמהשלהדחתו

כשלה.בבנקנהגהוהיאבשטח,הורגשלא

בנקנגידמוללהיאבקכשנאלצהבהמשך,

דניאתלהדיחשביקשפישר,סטנליישראל,

לאןרביםתהוהבנק,יו״רמתפקידדנקנר

אחר־כךשליטה.כבעלתשלההכוחנעלם

בעליברונפמןמשפחתבנישלתורםהגיע

שאינםלהביןדיסקונט,בבנקהשליטה

כאשרבבנק,רוציםשהםמהלעשותיכולים

בסיפורולהתערבלתהותהחלההמדינה

דיסקונט.מבנקזהרשלמההיו״רהדחתו

יימשךהמצבאםכיתלונותנשמעותכעת

as-isלהיותאטרקטיביכל־כךיהיהלאזה

המרכזיתהזכותאתהרישליטה.בעל

חבריאתלמנותהשליטהשמעניקה

מבעלילוקחיםוהיו״רהדירקטוריון
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dhdשטרןידידיהפרופ׳ידלץעמר

גסה.בידהשליטה

אותו״,מוציאהייתיטישוליהיה״אילו

בעודהטענה.נוכחשטרןפרופ׳מגחך

השליטהלבעלישאיןמשוכנעיםהמומחים

ממהריםלאממשהםלהתלונן,מהעל

מיניבכלנגדםהמוטחתלמתקפהלהצטרף

שליטה,בעליעלעליהוםשיש״זהחזיתות.

פרופ׳פותחמוצדק״,בהכרחולאברור,זה

כרסוםועדמכאן״אבלהדיון.אתידלין

רחוקה״.עודהדרךבמעמדם,

שבעל"זהידלין:

שהמנכ״לרוצההשליטה

זהרוצה,שהואמהיעשה

כישלילי.דברבהכרחלא

שהחברהרוצה,הואאם

שצריך,כמותנוהל

שהואבזהפסולאיו

גבוה"שכרלומשלם

השליטהבעליאתצריכיםאנוהאם

בצעדישנתקדםשרצויאובישראל

המבוזרתהבעלותמודללעברענק

להסדירצריךהאםבארה״ב?המקובל

העדיניםהיחסיםאתנוספתברגולציה

מקרבהמניותלבעליהשליטהבעליבין

המתמדתבהתנגשותצודקומיהציבור,

התשובותאתשלהם?האינטרסיםבין

לאמפתיעובאופןהמומחים,מספקים

הציבורמניותבעלילצרמתייצביםכולם

לכאורה.״החלשים״

"לבעלישכן.אלהעםנמנהדווקאשטרן

ישבישראל,בוודאישליטה,מניות

אחתבסירהלאהםלהם.ייחודייםאינטרסים

הציבור.מקרבמניותבעליעםמובןבשום

בבנקשקרהמהאינטרסים.שיתוףאיןכמעט

שםשמחזיקההשליטהשבעלתהפועלים,

שמקובלמהלעומתנמוכהיחסיתבשליטה

אתממנהשהיאברורשזהחשבהבישראל,

נורמהזואישי.באופןהדירקטוריוןיו״ר

נתפסזהזה.נגדיצאלאאחדאףוכמעט

זה.אתמקבללאאנימאליו.ברורזהכאילו

הבית״.בעלילאהםשליטהבעלי

לתלותרוצים

השליטהבעליאת

״אנישונה.בגישהדוגלתחביב־סגל

שאוליולחשוברגעלעצורשצריךחושבת

לבעלידאגנומרייותרקצתאנחנו

מהתחלהנבדוקבואומהציבור.המניות

המניותבעלישלהאינטרסיםהאם

שללאינטרסיםבהכרחזהיםמהציבור

אםולחשובלעצורצריכיםאנחנוהחברה?

המשקיעיםציבורשלהזההקהלבאמת

שבהגנההקהלבאמתהואההוןבשוק

אוהלב,תשומתכלאתלמקדצריךשלו

הציבוריהאינטרסעללהסתכלשצריך

שוקשלהציבוריהאינטרסההון.שוקשל

ושהחיסכוןלהשקעות,כסףלגייסזההון

להשקעותילךהציבורשלהטווחארוך

לבדוקצריךהאינטרס.זהטווח.ארוכות

עםקווליישרמתנהלותהחברותאיך

הזה״.האינטרס

הסתכלות"בצורתחביב־סגל,לדברי

המניותשבעליברורלאבכללכזאת,

אתביותרהטובהבצורהמייצגיםמהציבור

הרבהפהישההון.בשוקהציבוריהאינטרס

רשותשלרגולציהשלבעיותלאשהןבעיות

המשברשבעקבותהבעיותהןאלאני״ע,

לשאולצריךהאצבע.אתעליהןלשיםצריך

צריךהרגולציה.אתלהחילצריךמיעל

קרנותשלברגולציההלבתשומתאתלמקד

מוסדייםמשקיעיםגמל,קופותפנסיה,

המאכזביםשהםהגופיםנאמנות.וקרנות

העולם,בכלהאחרוןהמשברשלהגדולים

השליטה".בעליולא

המחשבהנגדמתקומםמאוד״אניחנס:

שליטהבעלשלהמרכזישהאינטרסהזאת,

האינטרסהמיעוט.ואתהחברהאתלעשוקזה

שלהרווחיותזהשליטהבעלשלהמרכזי

בעליכלנהניםלזהואגביתשלו,החברה

שבהםמקומותכשישהציבור.שלהמניות

ביןעסקאותכמועניינים,ניגודנוצר

בעולםהסיבותכלאתישאזעניין,בעלי

לבנותקשוחה,רגולציהלעשותלהתערב,

בישראל,קיימתהזאתהבעיהועוד.מנגנונים

טיפשי״יהיהשטרן:

בסימפטומיםלטפל

בשורשיםלטפלולא

ושכרהבעיה,של

רקהואהמנהלים

לאאניסימפטום.

בשכרהתערבותבעד

בכלל"הבכירים

עלשעמליםמנגנוניםוישבהלטפלצריך

שזהברורדיזהבעינייאבלשלהם.השיפור

העיקר.ולאהחריג

בבוקרקמיםלאהשליטהבעלי״רוב

הםאלאהציבור,אתנעשוקאיךוחושבים

כתוצאהמוצלחת.עסקהנעשהאיךחושבים

נהנה.הציבורמזה

המים,עםהתינוקאתלשפוךצריךלא״אז

עכורגלנקדםבאקדמיה,בזהנכירלאואם

לתלותרוציםשכולםהמדינה,אתששוטף

אירועיםשישבגללהשליטה.בעליאת

אנשיםהםהשליטהובעליבעיתיים־חריגים

ישאזמוצלחים,והםגבוהפרופילעם

להתנפלבעולםהסיבותכלאתלציבור

טובעושהשזהחושבלאאניאבלעליהם,

בבעלידווקאפוגעיםשאנחנוהאמתלמשק.

הטובים״.השליטה

״הטובים״השליטהבעליחנם,לדברי

רואים״היוםמכאן.לברוחמתחיליםהאלה

ומעברמקומייםנכסיםמכירתשלתהליך

רוציםלאשליטהבעליכיבחו״ל,לנכסים

התגובהזואםהזהבמשחקלהשתתףיותר

דבריםעושיםלאהשליטהבעליאליהם.

דבריםהרבהשעשושליטהבעליישרעים.

אתשהקימויזמיםהיוחלקםנפלאים.

בחברותשליטהבעלילהיותוהפכוהחברות

שיקרה.רוציםשאנחנותהליךציבוריות.

מרכזלאהןהשליטהבעליעם״בעיות

מרכזלאגםוהןבישראל,החברותשלהחיים

שאפשרדבריםהרבהישהחברות.דינישל

מאודבהםשהטיפולבהם,שיתעסקווראוי

כמוזווית,לקרןנדחקוהםופתאוםלוקה

המיזוגיםודיניהשעבודיםהפירוק,דיני

והרכישות״.

שאמרתמהכלעםמסכים״אנישטרן:

שהשחקןנכוןזההאחרונים.מהמשפטיםחוץ

לאינטרסדומההכישלוהאישישהאינטרס

אבלהשליטה.בעלדווקאזההחברה,של

ופההתאגידים,דינישלהמרכזיהעניין

הפירוקיםמדינילהבדילעליך,חולקאני

שבהםמקריםבאותםלטפלהואוכדומה,

השליטהבעלשלהאינטרסביןפעריש

אםפתולוגיה.יוצרזההמצרפי.לאינטרס

החברותלחוקמרכזיתתזהלמצואנצטרך

בכוחשימושמפנילהגןהיאהתזהבישראל,

בעלזהבישראלהמרכזיוהנציגהנציג,של

היאהעסקיתשהתרבותמשוםהשליטה

אתממנההואבחוק,שכתובמהשלמרות

זהותויוצרהחברהשלהבכירהההנהלהכל

באינטרסים.

אינטרסלוישרגילבאופןאם״גם

המשפטשלענייןזהתפרח,שהחברה

צריךלאאחרתהבעייתיים,במקריםלטפל

הפתולוגיהוהמשפטנים.הדיןעורכיאותנו

היאבישראלחברותבדיניהמרכזית

כוחםאתלנצלשליטהבעלישלהיכולת

לאשהםפרטיקולארייםאינטרסיםלטובת

מצרפיים״.אינטרסים

העסקיבעולםחזקמוברגים

ערךוניירותתאגידיםבדיניהמומחים

ב״מגדלייושביםלאמזמןכברמהאקדמיה

שבהםישיבותבחדרייושביםהםשן״.

חוות־דעתכותביםענק,עסקאותנכרתות

שעומדיםבמשקבכיריםעסקיםלאנשי

שלהםבארגוניםגורליותהחלטותבפני

במשבריםלייעץנקראיםאחרים,ושל

תאגידיםביןמשפטייםובסכסוכים

ערך,ניירותלרשותובינםעצמם,לבין

כשחקניאוכעדיםמשפט,בבתיומופיעים

מורכבים.בדיוניםהדין,עורכילצדחיזוק

מינויסביבהמאבקשלבשיאו

התבקשולאומי,לבנקויו״רדירקטורים

לחוותידליןעמריופרופ׳חנסשרוןפרופ׳

האסיפהזימוןלמועדבקשרדעתםאת

וידליןחנסבמינויים.שתעסוקהכללית

כלשונהשהתקבלהחוות־דעת,סיפקו

הוכרעהסכסוךאךהדירקטוריון,על־ידי

חנססיפקבנוסף,ביהמ״ש.ע״ילבסוף

מינוייםבנושאמומחהחוות־דעתלאחרונה

לדו״חובנוגעהפועליםבנקלדירקטוריון

אי.די.בי.קבוצתמטעםחודקועדת

חביב־איריתפרופ׳שלהם,הקולגה

סגל,

$TS1$,חביבסגל$TS1$

$DN2$,חביבסגל$DN2$הסטארט־אפחברתאתהקימה

לאחרלבקשתה,שפורקה,״אי-בייס״,

בנג׳ילשעבר,שותפיהלביןבינהסכסוך

פרופ׳נוסף,קולגהפס.ואלחנןקאהן

בדירקטוריוניםכחברכיהןשטרןידידיה

לגופיםחוות־דעתמאותוכתבשונים

חייםהמומחיםבמשק.ומוביליםמרכזיים

מנתחיםהמורכב,העסקיהעולםאת

כפיאפשריתזוויתמכללגורמיםאותו

עלומשפיעיםלעשותאוהביםשהם

במשק.שמתרחשיםעסקייםתהליכים

ומנתחיםחקיקהאשפיעודאינםהם

האוטופי־המשפטיהמצבשלכירורגיים

הרצוי,

$TS1$,האוטופיהרצוי$TS1$

$DN2$,האוטופיהרצוי$DN2$חוות־ספקיהסתרים,יועציהם

הדעת

$TS1$חוותהדעת$TS1$

$DN2$חוותהדעת$DN2$שלהיצירתייםהפתרונותומחוללי

העסקי.העולם
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