
יתנבה דוע  וארק  .רתויב  הבוטה  השילגה  תייווח  תא  ךל  חיטבהל  תנמ  לע  תויגועב  שומיש  השוע  הז  רתא  בל , ומיש 

טפשמ

םלועץראבטפשמיגולונכטטסינלדנקושהזזאב24/7

Dun'sףסומיאנפטרופס
100

יסנניפ לטרופ 

 < תיבה > ףד  ראודטפשמץראב
םודא

ןותיעל חרואיונימ  םולש 

ןוויס לש  הפישחה 
יתמשנ : " רומלט

יתררחשו קומע 
" דוסה וקניפתא  ןצינ 

הדוי רפוס 
עיתפמב תדבאמ 

ףינסה תא 
ןבאב ירלופופה 

ביבא לתב  שודקלוריבג  תירונ 

רופיס אל 
לבא תודגאהמ ,

תידגא הצובק 
לקסד לאירוא 

הנק רדה 

תוינמ תצרה  תורבעב  ועשרוהש  םיקיתה  ילהנמ 
םשנוע לע  רוערע  ושיגה 

ורזגנ 20 רבמטפסב 2011 , ועשרוהש  תינרוא , תרבחמ  יסורס  ירואו  ילתפנ  ןב  ירוא  לע 
וקלח המ  תעדל  ילב  םעישרהל  ןתינ  אלש  םניד  יכרוע  םינעוט  תעכ  לעופב ; רסאמ  ישדוח 

הריבעב םהמ  דחא  לכ  לש 
14:56 22.01.12

: תוינמתויגת ילתפנתינרואתצרה  ןב  ירוא  " יסורס ןרוא 

תיבל רוערע  ושיגה  ךרע , תוריינב  תימרת  תורבעב  ועשרוהש  תינרוא , תרבחמ  יסורס  ןרואו  ילתפנ  ןב  ירוא 
תוריבע רבמטפסב 2011 ב-39  ועשרוה  יסורסו  ילתפנ  ןב  .שנועה  תרמוח  לע  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה 

תומאותמ תואקסע  עוציב  ןניינעש  תוריבע , וכוזו מ-28  עויס  תוריבע  ךרע ו-26  תוריינב  תימרת 
. לעופב רסאמ  ישדוח  םהילע 20  ורזגנ  .ע  " ינל הסרובב 

  
תונובשח ןיב  תומאותמ  תואקסע  ילתפנ  ןבו  יסורס  ועציב  ןיבש 2002-2004  הפוקתב  יכ  הלוע  ןידה  תערכהמ 

אלל תוחוקלה  ןיב  תואקסע  ןכו  םתולעבבש  ךרע " תוריינ  תינרוא   " תרבח לש  ורטסונה  ןובשח  ןיבל  םהיתוחוקל 
, ןרלא לש  ךרעה  תוריינ  לש  םרעש  לע  םימשאנה  ועיפשה  עבקנ , ךכב , .תוחוקלה  לש  האשרה  אללו  העידי 

.הערל רחסמה  תטיש  לוצינ  ךות  וקסינו ,  DCL לארשי , הקירפא 
 

רוערעה תרגסמב  ולעוהש  תויזכרמה  תונעטה  תחא  .גרבנטור  תילגו  חוחד  ליג  ןידה  יכרוע  ושיגה  רוערעה  תא 
עוציבב דחא  לכ  לש  וקלח  היה  המ  חכוה  אל  רשאכ  הריבע , רבדל  תופתושב  םימשאנ  עישרהל  ןתינ  אליכ  איה 

.לעופב הריבעה  תא  עציב  םימשאנהמ  ימ  חכוה  אלו  הריבעה 
 

םשאנה 1  " וב ןפואב  תואקסעה  לכ  יבגל  תונעטה  תא  העיבתה  החסינ  םימשאנה  דגנ  םושיאה  בתכב  םתנעטל ,
, ףתושמב השענ  תואקסעה  ירדח  לש  םירזוי " שומישה ב" ןכש  תאז , .הקסיעה  תא  עציב  םשאנה 2 " וא  ו/

.הסרובל תוארוהה  תא  לעופב  דילקה  םימשאנהמ  ימ  העדי  אל  העיבתהו 
 

המו הקסיע  לכל  יארחא  היה  םהמ  ימ  חכוה  אלש  תורמל  הקסיע , לכב  םימשאנה  ינש  תא  עישרה  טפשמה  תיב 
.רחאה לש  וקלח  היה 

 
בתכנ ךכ  .הב  וקלח  ללכב , םא  המ , עודי  אלש  הריבעב  םשאנ  עישרהל  ןתינ  אל  גרבנטורו , חוחד  תנעטל 

רדחב םידבוע  רשא  םיקית , ילהנמ  םא ב-5  יכ  ןניקסע , םיקית  ילהנמ  אל ב-2  וב  בצמ  ונשפנב  הוושנ  : " רוערעב
םימשאנ םאה 5  תיפולחה ? הרדגהה  ךרד  לע  הז  קיתב  םימשאנ  ויה  םלוכ  םאה  .ףתושמ  רזוי  תחת  ההז  רחסמ 

?" הריבעה תא  ועציב  אל  וא  ועציבש  ךכב , םיעשרומ  וא  תודוהל , םישקבתמ  ויה 
 

להנמ ידי  לע  תועצובמש  תומאותמ ," תואקסע  הלוע ש" ןידה  קספמ  יכ  איה  רוערעב  התלעש  תפסונ  הנעט 
ןה רחא ,) להונמ  חוקלמ  היינקהו  דחא  להונמ  חוקלמ  תעצובמ  הריכמהשכ   ) םילהונמ תוחוקל  ןיב  םיקית 
ןכלו חוקלה , לש  הכוראה " ודי   " אוה םיקית  להנמש  ןעטנ  רוערעב  .תויתימרת  ןהש  ןהילע  הקזחש  תואקסיע 
חוקלה ילענב  ומצע  םששכ  םעפו  רכומה  חוקלה  ילענב  ומצע  םששכ  םעפ  הנוש , תעד  לוקישב  שמתשהל  לוכי 
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	מנהלי התיקים שהורשעו בעברות הרצת מניות הגישו ערעור על עונשם
	על אורי בן נפתלי ואורי סרוסי מחברת אורנית, שהורשעו בספטמבר 2011, נגזרו 20 חודשי מאסר בפועל; כעת טוענים עורכי דינם שלא ניתן להרשיעם בלי לדעת מה חלקו של כל אחד מהם בעבירה


