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מאוד שקשה אמרו דיברנו איתם ההשקעות נשי
עו־ נחלש, אז קצת החשדות. "דנקנר את להוכיח
זובור כזה עושים שהיו להאמין לי גלים. קשה שים
ההון,  בשוק אתמול לפני 5־6 שנים", אמרו לדנקנר
גרינפלד יוסף דומה, כמו מקרה על נסתכל "אם
תו־ כאלו שפרשות מראה אן.וי, זה קרדן בחברת
כלום. הרשות בלא מסתיימות אבל כותרות פסות
שידע לפני קרדן מניות את הריץ שגרינפלד חשדה
מש־ בבתי שנים בחברה. לאחר גדול רה־ארגון על

זכאים".  יצאו בפרשה הנאשמים כל פט

דנקנר: "מכבד את הבדיקה"
החשודים.  שלושת על ערבויות הטיל המשפט בית
הארץ, הפק־ מן יציאה עיכוב צו הוטל דנקנר נוחי על
בפ־ מהמעורבים מי עם קשר יצירת דרכון, איסור דת
שקל.  בגובה 5 מיליון בנקאית וערבות הנחקרת רשה
רשות של בדיקה בתגובה: "מתקיימת דנקנר נוחי
מלא אמון לי ויש הבדיקה הליך את מכבד ני"ע. אני
פעילותי שכל במהרה שיתברר משוכנע ברשות. אני
ביושר ובוצעה חוקית תמיד והינה הייתה נושא בכל
משיב כי "נוחי הוסיפו לדנקנר דופי". מקורבים וללא
החקירה".  עם פעולה ומשתף ברשות השאלות על
דנקנר של החברות באחת אקדמיה ואיש דירקטור
ופועל החוק את מכיר דין, הוא עורך כי "נוחי אמר
לחוק. אני בניגוד פעל שהוא להאמין בזהירות. קשה

רבב".  ללא היא שהתנהלותו חותם
ואיריס נגב להגיב. נוית סירבו ובלכר זהר עו"ד
פורסם,  לא ששמו החשוד כוח באות ניב־סבאג, 
גורניצקי,  ממשרד הראל ארז להגיב. עו"ד לא בחרו

בחשדות".  כופר שלג: "מרשי עדי את המייצג
ב־5.1% (ראו אתמול ירדה אי.די.בי קבוצת מניית
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לא באופן ופעל בפרשה מעורב עדי אם "גם
ל"ממון"  אתמול אמר הש.ג". כך רק חוקי, הוא
בפרשה.  שנחקר שלג,  עדי של משפחה קרוב
ותרצה שלג, שלמה של קרוב, הוריו אותו לפי
בפרשה הבכירים שהגורמים פלוטקין, חוששים
מי בעוד פגע,  בלא ייצאו בחוטים והמושכים
שלג את הגדיר הוא דברם.  עושי הם שיינזק

ת"א".  צפון טוב (38) כ"ילד
דרך נוצר לדנקנר שלג בין לטענתו, הקשר
דנקנר של וחברו מקורבו שהיה שלישי אדם
שלג.  של עסקי לשותף הפך כלשהו ובשלב
ואדם בכיר עסקים איש הוא השלישי האדם

הקרוב.  עשיר, סיפר
ולאשתו להוריו ל"ממון",  שהגיע מידע לפי
שלשום הסתבכותו על נודע מאיה,  שלג,  של
בראשל"צ בנם לבית באו שההורים בערב, בעת
שלג של דינו מעורך נכדיהם. טלפון את לבקר
נשלח הוא ני"ע, וכי ברשות נחקר שהוא בישר
של־ לן ת"א. עדי בצפון הוריו בבית בית למעצר

ברשות.  שוב נחקר ואז הוריו בבית שום
ומו־ מופתעים שההורים סיפר המשפחה קרוב
עם לתקשר ומתקשה מדוכא שלג וכי צער,  כי
כ־10  זה עוסק עדי כי נודע ל"ממון"  סביבתו. 
רא־ תואר שסיים אחרי הפיננסי,  בתחום שנים
ולימודי הבינתחומי במרכז מידע במערכות שון

בניו־יורק.  PACE באוניברסיטת שני תואר
ומה־ שלג, מורה של הקרוב, להוריו לטענת
לעולם נגיעה הייתה במלונאות, לא שעבד נדס

בנם.  בפעילות מעורבים היו לא והם הפיננסי
לפני הקרוב, אולם למצליח, לטענת נחשב שלג
במסגרתה המניות מסחר חברת נקלעה כשנה

לקשיים.  פעל
מחדר עדי פעל האחרונה שבשנה ציין עוד
לו המשותף המכר של חברה במשרדי עסקאות
בע"מ – אחת ברוקר הקרוב, סיטי ולדנקנר. לפי
המ־ החשד, הרצת נעשתה, לפי דרכן מהחברות
עדי בעוד שלג, אך מאיה בבעלות ניות – היא

ישירות.  בכך עסקה לא במניות, מאיה סחר

"גם אם הוא מעורב, הוא רק הש.ג"

קרוב משפחה של עדי שלג מדבר ||| נטלי גרויסמן

בית הוריו של עדי שלג בת"א

רועי ורמוס
תפקיד: מנכ"ל בית ההשקעות פסגות.

על מה נחקר: בכירי פסגות לשעבר חשודים 
בעבירות של תרמית בני"ע וקבלת דבר במרמה. 

הפרקליטות טוענת כי ורמוס היה מעורב 
בפעילות, פיקח ואישר אותה. ורמוס מכחיש.

עבר שימוע, ממתין להחלטה אם  סטטוס:
להעמידו לדין.

אבי לוי
תפקיד: מ"מ מנכ"ל מליסרון

על מה נחקר: חשוד עם מנהל הכספים גולן 
מדר שהשפיע כביכול בתרמית על שער אג"ח 
סדרה ד' של מליסרון בימים שקדמו להרחבת 

הסדרה בבורסה לני"ע, לכאורה באמצעות 
העברת הוראות לסוחר ב"פועלים סהר".

הוגשו כתבי אישום. ססטוס:

ג'קי בן זקן
תפקיד: בעל השליטה במנופים

על מה נחקר: חשוד כי עם שותפו איתן אלדר 
הסדיר הוראות ופעולות פיקטיביות לקנייה 

ומכירה של מניות מנופים וגרם לעלייה במחירה. 
לפי ההערכות, מדובר בזינוק במניה בפברואר 

2010, עת הכפילה את שוויה בתוך כחודש.
סטטוס: אין החלטה על כתב אישום.

ניר ברונשטיין
תפקיד: מנכ"ל הפועלים שוקי הון

נחשד בנובמבר 2009 כי העביר  על מה נחקר:
מידע פנים לפעיל שוק ההון עופר אייזנברג. 

לפי החקירה, ברונשטיין העביר מידע לגבי 
הפסדי תיק ני"ע של הפועלים לאייזנברג, וזה 

העביר פקודות מכירה של 16 מיליון שקל.
סטטוס: התיק נסגר בלא כתב אישום.

* הנפקה:
כסף.  מגייסת החברה שבו תהליך

למשקיעים נותנת החברה בהנפקה
או אג"ח כמו ערך (מנפיקה) ניירות

כסף. מקבלת מניות, ובתמורה

לבורסה: מחוץ * עסקה
שלא ערך נייר של קנייה או מכירה

בבורסה. היתרון השוטף המסחר במסגרת
משפיעה לא שהיא הוא זו בעסקה הבולט

הערך. ניירות של הבורסה שערי על

שוק: * שווי
הוא זה בבורסה. שווי החברה שווי

המניה.  בשער המניות מספר של מכפלה
מניות, ושער מיליון לחברה לדוגמה: אם

השוק אחד, שווי שקל על עומד המניה
שקל. מיליון הוא החברה של

מניות: * הרצת
מניות מחירי על במרמה השפעה

בהשפעה המעוניינים בבורסה. הצדדים
במטרה מלאכותיות עסקאות יוצרים

של השווי את להוריד או להעלות
שלהם. לאינטרס החברה, בהתאם

מלאכותית * עסקה
ערך: בניירות

שמטרתן ערך ניירות של וקנייה מכירה
הציבור כזו השער. בעסקה על השפעה

מתואמת בעסקה מדובר כי יודע לא
השער, ועלול את להעלות במטרה

נגרמות הערך בנייר שהעליות לחשוב
כלכליות. מסיבות

חברה: שווי * ניפוח
מלאכותי באופן ערך נייר מחיר העלאת

החברה שווי את להגדיל במטרה
בבורסה.

אלי שמעוני

מה זו הרצת
מניות?
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מאת אלי שמעוני, ליטל דוברוביצקי 
ועופר פטרסבורג

אי.די. בקבוצת  השליטה  בעל  דנקנר,  נוחי 
בי, נחקר על ידי רשות ני"ע בחשד לעבירות 
תרמית בני"ע – ושוחרר שלשום בתנאים מגבילים 
על ידי בית משפט השלום בת"א. דנקנר, המיוצג 
על ידי עוה"ד אלי זהר ורועי בלכר, לא הגיע לדיון 

בבית המשפט מאחר שהמשיך להיחקר ברשות.
נחקרים נוספים בפרשה הם חשוד (ששמו לא פו־
רסם) שלפי רשות ני"ע מקורב לנוחי דנקנר ועוסק 
חברות  באמצעות  השקעות  ובניהול  בני"ע  במסחר 
שבבעלותו. חשוד נוסף הוא עדי שלג, סוחר בשוק 
ההון, ששימש לפי הרשות בתקופה הרלוונטית כמנ־
כ"ל חברה העוסקת במסחר בני"ע ואשר נשוי למאיה 

שלג – בעליה של חברת סיטי ברוקר. 
"החקירה נוגעת לחשד למעורבותם של דנקנר, 
שלג והאחר בביצוע עבירות של תרמית בניירות 
ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות 
מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן בח־
וזאת  הון.  הלבנת  איסור  חוק  לפי  לעבירות  שד 
אחזקות  אי.די.בי  במניות  במסחר  פעילותם  בגין 
במהלך פברואר 2012, בימים שבמהלכם הנפיקה 
מהציבור",  הון  לגייס  כדי  נוספות  מניות  החברה 
שמדו־ נראה  לכאורה  ני"ע.  רשות  בבקשת  נטען 

בר בפעולות שנעשו כדי להעלות את שער המניה 
(המכונות בפי הסוחרים "הרצת מניות"). 

שלג  פעלו  החשד,  לפי  כי  הרשות  טוענת  עוד 
תרמי־ באופן  נוספים  אנשים  עם  האחר  והחשוד 
תי המכוון להשפיע על שערן של מניות אי.די.בי, 
במטרה לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה באמצ־

עות ביצוע עסקאות תרמיתיות בהיקף של עשרות 

מיליוני שקלים ב־21־23 בפברואר 2012. "פעילות 
תרמיתית זו בוצעה, לפי החשד, בידיעתו של דנק־

נר, בהנחייתו ובמימונו. לפי החשד, דנקנר מימן את 
התוכנית התרמיתית הן בעצמו והן באמצעות גיוס 
גורמים חיצוניים שרכשו בהנחייתו מניות שנרכשו 
על ידי שלג והאחר במהלך ביצוע פעולות התר־
מית ועל מנת לממן את המשכה", טוענים ברשות.

כאמור, מאז חודש פברואר חוקר צוות חקירה מיוחד 
ברשות ניירות ערך את פרשת דנקנר. מערכת ייחו־
דית בשם BI הקיימת ברשות יודעת לזהות פעילות 

מבית  מבקשת  הרשות  כלשהו.  בנק  בחשבון  חריגה 
פרטי  את  לזהות  אפשר  ואז  חיסיון,  הסרת  המשפט 
הסודית  הבדיקה  המקרה.  נסיבות  ואת  הבנק  חשבון 
העלתה כי ביום ההנפקה היה מחזור חריג של למעלה 
מ־40 מיליון שקל במניה, שלרוב יש בה מחזור קטן 
מאוד. ביקוש כזה מלמד לרוב על פעילות של גופים 

מוסדיים וקרנות נאמנות, ולא של אנשים פרטיים. 
לפי ממצאי החקירה, מאמצע 2011 עלה חשש 
למצוקה  להיקלע  עלולה  אחזקות  אי.די.בי  לפיו 
תזרימית עתידית, על רקע מועדי פירעון קרובים 
של חלק מאיגרות החוב שהנפיקה. לפי רשות ני"ע, 

במסגרת ההנפקה ביקשה החברה לגייס כ־342 מי־
 1,425,000 עד  של  הנפקה  באמצעות  שקל  ליון 
יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת משש מניות של 

החברה ומארבע אופציות.

"פעילות תרמיתית"
לפי החקירה, שלג והחשוד האחר פעלו באופן 
חברת  (חשבונות  התרמיתיים  בחשבונות  מתואם 
משמעו־ המסחר בני"ע וסיטי ברוקר), והיוו חלק 

תי בעסקאות שהשפיעו באופן תרמיתי על המניה. 
במקביל לפעולות הרכישה, מכרה חברת המסחר 
בני"ע את מניות אי.די.בי למקורבי דנקנר במחירים 
נמוכים ממחירי רכישת המניות, ובמקביל המשיכה 

לרכוש את המניות בשערים גבוהים. 
לפי החשד של רשות ני"ע, דנקנר דאג שמקור־
ביו השונים ירכשו מחשבונות חברת המסחר בני"ע 
את מניות החברה שנרכשו על ידי חברת המסחר 
בני"ע באותם ימים, ובכך "יחלצו" את חברת המ־
סחר בני"ע מאחזקותיהם במניות החברה תוך הזר־

מת מימון לחברת המסחר בני"ע להמשך הפעילות 
התרמיתית ורכישת המניות על ידם.

ככל הנראה, לפי החשד, המעורבים בפרשה קנו 
מניות של אי.די.בי בבורסה כדי להעלות את שער 
למקורבי  המניות  את  לכאורה  מכרו  ואז  המניה, 
בעסקאות מחוץ לבורסה במחיר נמוך. כך  דנקנר 
של  השער  על  השפיעו  ביוקר  שנרכשו  המניות 
אי.די.בי אחזקות, וחזרו למקורביו של דנקנר במ־

חיר נמוך מבלי להשפיע על השער. 
לפי ממצאי החקירה, סמוך לתום ההנפקה הזרים 
דנקנר מימון בסך 8 מיליון שקל לחשבונו של הח־
שוד האחר ששמו לא הותר לפרסום. סוחרים בשוק 
ההון היו אתמול אדישים בנוגע לחקירה. חלק מא־

להגיע לאמת – ומהר
החשדות נגד נוחי דנקנר הם החמורים 
ביותר שהועלו נגד איש עסקים במעמ־
דו מאז הועמדו ראשי מערכת הבנקאות לדין 
באשמת ויסות המניות הבנקאיות. ההיקף הכ־

ספי של החשדות זעום יחסית, אך משמעותם 
חושדת  הרשות  כבדה.  והפלילית  הציבורית 
בדנקנר שרקם ומימן מזימה פלילית — בא־

להזניק  שמטרתה  ברוקרים –  חברת  מצעות 
מניות  את  מלאכותי  ובאורח  תרמית  בדרכי 
בפב־ ההנפקה  ימי  ובמהלך  לפני  אי.די.בי 

רואר. הפעולה אמורה הייתה לגרום למניות 
מי  עבור  להשקעה  אטרקטיביות  להיראות 
שלא היו מודעים למנגנון הניפוח המלאכותי 

שהפעילו, לטענת הרשות, דנקנר ומקורביו.
הרשות לא השתמשה בכלי אכיפה מינה־
ליים, אלא פנתה למסלול הפלילי המובהק. 

בפברואר 2012 נזקקה אי.די.בי, בגלל מחנק 
כספי, לגייס הון נוסף בבורסה. היא הנפיקה 
חבילת מניות פלוס אופציות בשווי של 342 
מיליון שקל. בין חתמי החבילה (הגופים המ־
שווקים את המניות או קונים אותן אם השיווק 
נכשל) נמצאה שורה מכובדת של חברות יש־

מובילות.  ורב־לאומיות  אירופיות  ראליות, 
תאגידים  נמצאו  בפועל  המניות  רוכשי  בין 
הישראלי  העסקים  עולם  מצמרת  ויחידים 
השותפות  ומנור,  לבנת  דנקנר,  ומשפחות 
בשליטה באי.די.בי. מאז ההנפקה ירדו שערי 
ולפיכך  ל־70%,  בקרוב  אי.די.בי  של  המניות 
הפסידו המשקיעים עשרות מיליוני שקלים. 

הרשות לא מעלה חשדות ביחס להתנהלות 

המשקיעים. האשמה מתמקדת באישיותו של 
התר־ הפעילות  את  ומימן"  ש"הנחה  דנקנר, 

מיתית־לכאורה של חברת הברוקרים שדרכה 
בוצעה הרצת המניות הפלילית. לכאורה. 

יהיה זה רק הוגן לנסח את שאלות הרשות 
בתור תהייה גדולה אחת: הייתכן שדנקנר טי־
פש עד כדי כך? הייתכן שיו"ר אחד התאגי־

דים הפרטיים הגדולים לא ידע שרשות ני"ע 
מפעילה בשוק ההון בת"א את אחת מתוכנות 
המעקב המשוכללות בעולם, המקפיצות בש־

בריר שנייה של זמן אמת כל פעילות חריגה 
או  ההנפקה?  ערב  שכן  כל  לא  מניה —  בכל 
לצווארו  קרובה  כה  המאכלת  הייתה  שמא 
הפיננסי עד שהוא התעלם מהאזהרות ובחר 
להסתכן  ולא  (לכאורה)  בפלילים  להסתכן 
בחדלות פירעון ובאובדן השליטה באי.די.בי? 
המ־ החשדות,  של  הציבורי  המשקל  עקב 
ענה להם חייב להיות חד־משמעי וחד־ערכי, 
שהרשות  או  עבריין  שדנקנר  או  לא.  או  כן 
כשלה בענק בחשדותיה. אין כאן מקום לפ־
שרות מחוץ לבית המשפט, לעסקאות טיעון 
או להמרת אישום בקנס. אי.די.בי לא יכולה 
להתנהל תחת הענן השחור של החשדות נגד 

ראשה: כל האמת חייבת לצאת לאור, ומהר.

או שדנקנר עבריין או
שהרשות כשלה בענק 
בחשדותיה. אין 
כאן מקום לפשרות 
מחוץ לבית המשפט,
לעסקאות טיעון או
להמרת אישום בקנס
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דירקטור באחת החברות של 
דנקנר אמר כי "נוחי הוא עורך 

דין, הוא מכיר את החוק ופועל 
בזהירות. קשה להאמין שהוא 

פעל בניגוד לחוק"

סבר פלוצקר

פרשנות

חדשות

בעל השליטה באי.די.בי נחקר על ידי רשות ני"ע בחשד שהיה מעורב בפעילות שמטרתה 
העלאת שער המניה של החברה † דנקנר: "הפעילות שלי בוצעה ביושר וללא דופי"

איליק רוז'נסקי
תפקיד: מנכ"ל דלק נדל"ן.

על מה נחקר: ברשות חשדו כי רוז'נסקי הטעה 
בכל הקשור לדיווח החשבונאי על רכישת רשת 

רודשף. על פי החשד, בכך יצר רוז'נסקי מצג 
שווא בדוחות כדי לנפח את שווי החברה.

סטטוס: הפרקליטות הודיעה כי היא עומדת 
להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע.

רונן אביגדור
תפקיד: מנכ"ל מנורה מבטחים.

על מה נחקר: חשד לתרמית בניירות ערך, 
קבלת שוחד וקבלת דבר במרמה. על פי החשד, 

אביגדור קיבל כספים שלא כדין מפעילים 
בשוק ההון, ובתמורה רכש מהם מניות — על 

חשבון כספי הציבור שבקרנות הנאמנות.
סטטוס: אין החלטה על כתב אישום.   

מצעד
הנחקרים

מה העלו החקירות 
הקודמות ברשות ני"ע?

נוחי דנקנר ביצע
החשד:

תרמית בניירות ערך

צו עיכוב יציאה מהארץ לאחד מאנשי העסקים הבכירים בישראל


