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בסרט הזה כבר היינו ,ולא פעם אחת :הנה
החוקרים ,פושטים על משרדו וביתו של הח־
שוד הידוען ויוצאים כשבידיהם קופסאות קרטון
אפורות עמוסות מסמכים ,רמז לסודות אפלים
המתחבאים בין דפיהם .הנה הקלטות הסתר
של תמלילי השיחות שניהלו החשודים ,קטעי
משפטים חורקים ומנותקים המעידים בעיקר על
יכולתה הטכנית של הרשות החוקרת .הנה מצעד
המקורבים הנקראים להעיד וטיפות זיעה ניגרות
מפניהם נטולי האיפור; אולי יידרשו להעיד
תחת אזהרה? הנה הדף שעליו שירבטו החוקרים
תרשים זרימה של הפעולות החשודות כפליליות,
ציור גס וסתום שיעלה מיד בכל אתרי האינטרנט
ככזה ראה וקדש .הנה עדת הפרשנים הרוקדת
בפרץ של שמחה לאיד על דמו של החשוד ועל
שמו הטוב ,והוא עוד לא הואשם במשהו .והנה
החשוד עצמו ,מצולם )תמיד בשחור־לבן( בחדר
החקירות ,תמונה מעוותת וגרוטסקית שכמו
עברה טיפול ביישום הפופולרי אינסטגרם.
בסרט המתח הזה כבר היינו פעמים רבות
מכדי לנסות לנחש את סופו .יש שהוא מסתיים
בהרשעה ,כמו במקרה של השר לשעבר הירש־
זון .יש שהוא מסתיים בזיכוי ,כמו במקרה יוסף
גרינפלד מקרדן .יש שהוא נקטע ללא סיום כמו
במקרהו המביך והמפותל של ארקדי גיידמק ,ויש
שעלילתו אינה מגיעה לעולם לסופה כמו במקרה
המוזר של השר ליברמן .זה טיבן של חקירות הצ־
ווארון הלבן במדינת היהודים :המהומה המלווה
אותן לא מגלה לאן פניהן ומה בסופן .ובינתיים
טחנות הצדק טוחנות בוץ.
לא אתיימר על כן להעריך כיצד תיגמר
חקירתו של נוחי דנקנר ,בעל השליטה בקונצרן
הבורסאי הגדול אי.די.בי .את החקירה מנהלת
רשות ניירות ערך ,מוסד הרגולציה המפואר
בארץ ,מאז שיצק את יסודותיו והנהיג אותו
אריה מינטקביץ' האגדי .איזה מניע נסתר יכול
להיות לרשות ,לחוקריה ולמנהלה ,פרופ' שמואל
האוזר ,לצאת לפתע פתאום למסע נקמה בדנקנר
והשפלתו על לא עוול בכפו? אני כופר בקיומו
של מניע כזה במקרה כזה.
ומצד אחר ,האם דנקנר גם פושע וגם אידיוט?
הרי רק פושע אידיוט יכול ליזום ולממן הרצת
מניות של חברה בורסאית שבשליטתו ערב
הנפקה ,כשרשות ניירות ערך עוקבת באמצ־
עות תוכנות מחשב רבות עוצמה ותחכום אחר
כל תנודה חריגה בשערי המניות ,תהא שולית
ככל שתהא .כי רק פושע אידיוט יכול לסכן
בהימור כה מטופש את נכסיו החשובים ביותר:
מוניטין כאיש ישר שאינו פוזל אל הלא־חוק .כי
רק פושע אידיוט יכול להתעלם מעצות בכירי
רשויות אכיפת החוק לשעבר שקיבל לעבודה
לצידו בדיוק למטרה זו ,שלא ייתנו לו למתוח
את החבל ולמעוד.
לא אתיימר ,כאמור ,לטעון למידע אישי
העשוי לשפוך איזה אור חדש על הפרשה; איני
מכיר את דנקנר הרבה מעבר לעבודתי העיתו־
נאית .אהדתי את עשייתו הפילנתרופית ואת
יחסו לעובדי קבוצת אי.די.בי .הוא היה מעסיק
למופת .הערכתי את גישתו הרצינית למחאה
החברתית ואת נכונותו לדון עם מוביליה על
מדיניות המחירים של שופרסל .מעולם לא
ביקרתי בביתו ולא הייתי אורחו בחוץ לארץ
או בארץ ,מלבד במשרדו ובארוחת ערב אחת
משותפת במסעדה מזרחית גלילית .את קטעי
המידע שקיבלתי ממנו העברתי ,לאחר הצלבה
עם מקורות אחרים ,לקוראים .קצת הופתעתי
כשהזמין אותי לחתונת בנו .החלטתי ללכת
אליה דווקא בגלל השנאה העזה כלפיו ,שנשבה
כבר אז כרוח רעה מכיוונים שונים .יצלמו אותך,
הזהירו אותי חברים ,יכתבו עליך .וכך היה :ארזתי
)לבד( פיגורה זעירה מסין ,שמתי בשקית ,נסעתי
וצולמתי.
איני מאמין ולו לרגע שגורלו של אדם
גזור מראש .איני מאמין שהגנים שירש ,החינוך
שקיבל והסביבה שחי בה מכריחים אותו לנהוג
כך ולא אחרת .אני מאמין בחופש הבחירה .אני
מאמין ברשות הנתונה בידינו לבחור .לא תשכנעו

2

פריימריז וריכוזיות
 70אלף המצביעים בפריימריז בליכוד סידרו
את הנושאים כלכליים והחברתיים על פי סדר
החשיבות הבא :בראש הרשימה חינוך ,הגנת הס־
ביבה ,פיתוח הפריפריה ותחבורה ,לקראת סוף
הרשימה תקציב דו־שנתי ובזנב שלה "הריכוזיות".
שר האוצר יובל שטייניץ ,שהוביל את חוק מיסוי
רווחי הגז ,נדחק בין פייגלין להנגבי .למרות הסיוע
התקשורתי האדיר שקיבלה סוגיית ה"ריכוזיות",
ח"כ כרמל שאמה־הכהן ,נושא דגל המלחמה בה
נותר מאחור ועלול שלא להיבחר כלל לכנסת )אני
מקווה מאוד שייבחר; מגיע לו מקום בבית הנב־
חרים( .לעומתו ,בלטו במקומות הראשונים השר
לקידום החינוך גדעון סער ,השר להגנת הסביבה
גלעד ארדן ,השר לפיתוח הפריפריה סילבן שלום
והסולל והבונה השר ישראל כץ.

צילומים :תומריקו ,אלכס קולומויסקי ,פוטוליה
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אותי בנכונות האמירות כמו :היה ברור לגמרי
שהאיש יעשה כך וכך במצב כזה וכזה .לא היה
"ברור" ולא היה "מחויב מציאות" או "מחויב
נסיבות" .העושה בחר את העשייה.
אף על פי כן ,כעיתונאי ופרשן כלכלי נח־
שפתי לא פעם לתופעה של "חציית גבולות",
הסותרת במידת מה את אמונתי בחופש הבחירה
המלא .ראיתי אנשים — וארגונים — שחצו איזה
קו פרשת מים סמוי ,שלאחריו נראו כמי שאיבדו
את חירותם לפעול .טעות בשיפוט גררה טעות
במעשה ,שגררה שוב טעות בשיפוט וחוזר חלי־
לה .במו ידיהם סיבכו את עצמם בצרות .בכנות
גמורה הרגישו שאין להם ברירה לנהוג אחרת,
אף שכל אותה העת הייתה להם ברירה .שלב אחר
שלב נכנעו ללוגיקה סהרורית שאילצה אותם,
כביכול ,להמשיך לצעוד באותו נתיב הרסני .עד
שמרצונם החופשי איבדו את רצונם החופשי ולא
היו מסוגלים להעלות על דעתם אופציות שונות.
כמו ,למשל ,האופציה לוותר על שליטה בחברה
שעמדו בראשה.
אני נזקק להתפלספות קצרה זו כדי לנסות
להבין את סוד הנפילה הטראגית של נוחי דנ־
קנר .מתישהו בשנתיים שחלפו חצה דנקנר את
קו הגבול הבלתי נראה בין להיות אדון למעשיו
ובין להיות עבד להם .הוא "איבד את הראש";
איבד את חופש הבחירה והפעיל את מנגנון ההרס
העצמי שסופו לוט בערפל סמיך .כי יהיו אשר
יהיו תוצאות החקירה ,פרק אי.די.בי בקריירה
שלו הסתיים ,לפחות עד להודעת הזיכוי.
אמר לי בכיר בחברה המתחרה באי.די.בי" :לו
החקירה של רשות ניירות ערך הייתה נפתחת
לפני שנתיים הייתי אומר לך מיד ,אין בכך
כלום .דנקנר איש הגון ,ישר ולא יתפתה לחטוא.
כיום ,לצערי ,אני כבר לא כל כך בטוח שבלהטו
להציל את שליטתו באי.די.בי הוא לא מעד.
השנתיים האחרונות בהחלט לא היטיבו עמו .הן
שינו אותו".
החקירה של הרשות תופסת את דנקנר בנ־
קודת זמן קריטית במיוחד ,בקצה המנהרה הח־
שוכה .בימים אלה ממש היה אמור להיחתם
הסכם מימון יוצא דופן של אי.די.בי עם קרן
הון פרטית אמריקאית גדולה ) .(KKRההסכם,
עם הצירוף של אדוארדו אלשטיין )איש עסקים
יהודי חרדי מארגנטינה( לגרעין השליטה הפרטי
בחברת האחזקות המשפחתית ,היה משחרר את
עניבת החנק הפיננסית הכרוכה על צווארו של
דנקנר ומאפשר לו לכבד את חלק הארי של הת־
חייבויותיו למחזיקי איגרות החוב של הקונצרן.
לא ברור מה יעלה כעת בגורלם של ההסכמים
האלה; אישיותו ואמינותו של דנקנר מילאו
תפקיד חשוב בהשגתם.
אני מאמין — וזהו רק עניין של אמונה
— שדנקנר לא הסתבך עם החוק .אפשר שכן
הסתבך עם פרשנות לחוק .התרומה המכרעת
שהוא יכול לתרום כעת לאי.די.בי היא לכן לזוז
במהירות הצידה ולפנות את מקומו בצמרת
הקבוצה לאישיות בולטת מקהיליית העסקים
הישראלית שתסכים לאחוז במושכות השליטה.
לא לזמן מה ,אלא לשנים.
אי.די.בי היא קבוצת עסקים ישראלית מפוארת
ואין סיבה שתקרוס .במצבה הנוכחי היא חייבת
להיות מונהגת על ידי מנהיג ,ולא נחקר.

נוחי דנקנר .לרשות ני"ע אין מניע להשפיל אותו

סוגיית הריכוזיות רחוקה מאוד ממה שהציבור
רוצה לראות כנושא ראשון במעלה לטיפול נב־
חריו .מי שהפך אותה ליעד למהפכה בולשביקית
בישראל הפריז בטירוף וגרם לתגובת הנגד הנצ־
פית עתה בתוצאות הפריימריז בליכוד.
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החיים אחרי נוקיה )(2
"נפילת נוקיה לא הייתה בעבור הציבור בפי־
נלנד רק מכה כלכלית .היא הייתה הלם תרבותי.
את כישלון המכשירים שיצרה עדיין יכולנו
להצדיק במחירם הנמוך ובהתמקדות החברה
בשווקים של מדינות מתפתחות .אבל מערכת
ההפעלה? גם היא לא שווה? הרי התוכנה של
הטלפונים הניידים של נוקיה הוצגה כגאוותה
של טכנולוגיית המידע הפינית .והנה ,התברר
לכולנו שכדי לשרוד צריכה נוקיה לוותר כליל
על פיתוח מערכות הפעלה ולהתמסר בשלמותה
לזרועותיה של מיקרוסופט האמריקאית .רק
אז קלטנו שמשהו בתרבות העסקים שלנו היה
לקוי".
את התיאור הכן הזה של משבר נוקיה בפינ־
לנד מספקת לאנה מורטינן ,ראש המדור לצמיחה
ותחרותיות באיגוד התעשיות הפיני .מאחוריה,
דרך החלון הרחב ,אני רואה את מזח הנוסעים של
נמל הלסינקי ואת הספינות המהירות המחברות
את בירת פינלנד עם אסטוניה ,שוודיה ,רוסיה.
נדירים הם ימי שמש בנובמבר הקר ,ותושבי העיר
יוצאים ממשרדיהם לשטוף את הפנים לאורה.
רובם ,כולל האנשים הצעירים היעילים המלווים
אותי מטעם משרד החוץ הפיני ,עדיין משתמשים
במכשירי נוקיה הישנים .כך בעבודה ובמשרד.
בבית כבר יש להם סמארטפונים של ממש; למי
סמסונג ,למי אייפון.
שנים רבות ,השאלה שריחפה מעל ענפי
הטכנולוגיה הישראלית הייתה :למה אין אצלנו
חברה כמו "נוקיה" .קינאנו בנוקיה ,הענק הפיני
ששמו הפך — לא רק בישראל — לזהה עם טלפון
סלולרי .יזמים צעירים חלמו לעשות נוקיה ,מה־
נדסים ומוסמכים במערכות המידע חלמו לעבוד
בנוקיה .בשיא הצלחתה הגיע השווי הבורסאי
של נוקיה ל־ 150מיליארד דולר ,ושליטתה בשוק
הסלולר נתפסה כבלתי מעורערת :כל טלפון
סלולרי שני היה מתוצרתה .ראשי נוקיה המשיכו
לזלזל במתחריהם גם כשבחנויות הופיעו בזה

ח"כ כרמל שאמההכהן .נושא דגל המלחמה בריכוזיות נדחק לאחור

אחר זה הטלפונים הניידים עם מסכי המגע תו־
צרת אפל ,סמסונג וחברות אחרות" .הגאוותנות",
פוסקת אינקה מארו ,כיום יוזמת חברות הזנק
ובעבר מבכירי נוקיה" ,תכונה לא אופיינית לעם
הפיני ,הרגה אותם".
הירידה החדה והנמשכת בביקוש לניידים
של נוקיה אילצה אותה לבסוף לנקוט בצעדי
התייעלות :פוטרו  14אלף עובדים ,בהם אל־
פי מהנדסים ,מאות חברות שהתמחו באספקה
לנוקיה נקלעו לקשיים ונמחקו ,קרנות פנסיה
שהשקיעו במניות נוקיה הצטמקו ב־ ,95%וכל
הנוף הטכנולוגי של פינלנד החל לרעוד ולה־
שתנות .מהרבה בחינות ,משבר נוקיה דומה
בהשפעתו על פינלנד למשבר שחוותה קהיליית
הטכנולוגיה בישראל כשהוחלט בסתיו 1987
לחסל את פרויקט מטוס הקרב "לביא" .שם ,כמו
כאן ,התגובה הראשונה הייתה פחד ופסימיות.
ושם ,כמו כאן ,הולידה התגובה השנייה את תע־
שיית החדשנות והסטארט־אפ" .העובדים שפו־
טרו מנוקיה" ,אומרת מורטינן" ,נקלטו בחברות
היי־טק צומחות או הקימו חברות הזנק בפיצויי
הפרישה הנדיבים שקיבלו .כ־ 250חברות כאלה
כבר הוקמו על ידי פליטי נוקיה" .ונוקיה הרי
תחזור :זו חברת טכנולוגיה היושבת על הר של
 12.5מיליארד דולר ,ולרשותה אלפי פטנטים
רשומים ומאגר של מוחות חדשניים ויצירתיים.
כולי סקרנות לבחון את מכשיר הדגל האחרון
שלה ,920 ,שנשלח אלי לניסיון .זמני.
על חורבותיה של תרבות נוקיה הישנה מבק־
שים כעת הפינים לכונן תרבות עסקית חברתית
חדשה ,המשלבת את עולם הסיכון הטכנולוגי
עם עולם הביטחון הסוציאלי .דוגמה מובהקת
לניסוי כזה הוא מרכז הטכנולוגיות אוטנימי,
המכונה "עמק הסיליקון המוביל של צפון אירו־
פה" .ארי הוצ'קובסקי )יהודי פיני ממוצא פולני(
מנהל חברה בלא מטרות רווח המשווקת את
המקום למשקיעים בינלאומיים ,וגם לי .באזור,
הסמוך להלסינקי אך שייך מוניציפלית לעיר
אספו ,הקימו את שלוחותיהן ואת מרכזי המ־
חקר שלהן עשרות חברות רב־לאומיות ומאות
חברות פיניות וסקנדינביות .עובדים בהן יותר
מ־ 5,000בעלי תארים מתקדמים במדעי הידע;
יותר ממחצית המו"פ הפיני מתבצע באזור" .מדי
שבוע" ,אומר בגאווה הוצ'קובסקי" ,נולדת אצ־
לנו חברת סטארט־אפ חדשה .נמשכים לכאן
כישרונות מכל הסביבה ,גם הרחוקה" .לתפיסתו,
פינלנד "הופכת מחברה של איכרים שונאי סיכון
למדינה של צעירים מחפשי סיכון .סיכון ,לא
כסף .גיבורי התרבות של פינלנד אינם עשיריה,
אלא חכמיה .מי שעשה כסף ,אצלנו צוחקים עליו,

הלסינקי .מדי שבוע נולדת כאן חברת סטארטאפ חדשה

אלא אם כן עשה את הכסף מכוח המוח — וגם אז
הוא מתבקש לשמור על פרופורציה".
באוניברסיטת אלטו הסמוכה ,שנוסדה ממיזוג
של שלושה מוסדות להשכלה גבוהה ,עסקים,
עיצוב והנדסה ,ביקרתי בחממה טכנולוגית הק־
רויה כאן "סאונה טכנולוגית"; נוכחתי לדעת
שבאמת יש בה סאונה .שם פגשתי את פקה
רוינה ,יו"ר קרן החדשנות הפינית .זקן לבן מעטר
את פניו ,והוא מוקף סטודנטים צעירים השותים
בצמא את דבריו .רוינה מכיר את כל השחקנים
במגרש ההיי־טק הישראלי :הוא מבקר בארץ
"לפחות פעם בשנה" ,ללמוד ,כדבריו" ,איך אתם
עושים את זה" .בעידודו שוחחתי עם הסטודנ־
טים־היזמים .לא שמעתי מפיהם רצון להרוויח,
להתעשר" ,לעשות מכה" באקזיט הבא .מניע
אותם יצר הסקרנות והחדשנות ,לא תאוות הב־
צע" .אחד מכל שני חבריי" ,מספרת סטודנטית
יוזמת" ,מדבר על סטארט־אפ ,ואחד מכל שלושה
שם מקצת כספו האישי ופותח חברה המבוססת
על איזה רעיון גאוני שלו ושל חבריו .הם יודעים
ששנים לא יראו סנט מההרפתקה ובכל זאת
נלהבים ממנה .רוצים להשתתף במהפכת הידע,
רוצים לתרום ,לפתור בעיות .לעשות כסף גדול?
לא שמעתי" .איש לא התעשר בפינלנד מסטארט־
אפ ,פוסק רוינה ,וטוב שכך.
את הלנה טורי ,מנהלת המחלקה למזרח
התיכון וצפון אפריקה במשרד החוץ הפיני ,אני
שואל על תופעת החרם על תוצרת חקלאית
מההתנחלויות .לא ,היא אומרת ,אין אצלנו
לחצים של ממש בכיוון הזה .רק קולות יחידים
מהשמאל ומארגונים לא ממשלתיים .ממשלת
פינלנד ,היא מוסיפה" ,לא תומכת בכך" .פינלנד
שונה מיתר מדינות סקנדינביה באהדה בולטת
לישראל ,אבל הסחר בין שתי המדינות מאכזב.
בשנתיים האחרונות ייבאה ישראל מפינלנד מו־
צרים בפחות מ־ 300מיליון דולר לשנה וייצאה
אליה ב־ 150מיליון דולר לשנה .סכומים אפסיים
לכלכלות ,שהתוצר המקומי של כל אחת מהן
בדולרים של כוח קנייה הוא  200מיליארד .יוסי
רוזן ,היו"ר הפורש של בתי זיקוק וקונסול הכבוד
של פינלנד בישראל" :הפינים מגלים בנו עניין
רב .הם רואים בישראל מודל לפיתוח טכנולוגי.
מצער אותי שהקשרים האישיים והעסקיים הטו־
בים עדיין לא משתקפים במסחר ובהשקעות".
"היקף שיתוף הפעולה בין שתי מדינותינו
הוא ממש בושה" ,אמר לי באנחת אכזבה ד"ר אנ־
טי לויקס ,יועץ בכיר במשרד החוץ הפיני .אנחנו,
הוסיף" ,מדינות כה דומות .קטנות ,צעירות ,נש־
ענות על משאבי המוח" .טעמתי בחברתו "תפריט
צפוני מובהק" :לא מומלץ לחיך הישראלי.

מתישהו בשנתיים שחלפו
חצה נוחי דנקנר את קו
הגבול הבלתי נראה בין
להיות אדון למעשיו ובין
להיות עבד להם .הוא
איבד את חופש הבחירה

בימים אלה היה אמור
להיחתם הסכם מימון
של אי.די.בי עם קרן הון
פרטית אמריקאית גדולה.
כעת לא ברור מה יעלה
בגורל ההסכם

מנהל חברה פיני" :מי
שעשה כסף ,אצלנו
צוחקים עליו ,אלא אם
כן עשה את הכסף מכוח
המוח — ואז הוא מתבקש
לשמור על פרופורציה"
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