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שבות במצב הכלכלי של מפרים, גם של חברות וגם 
של יחידים. כאשר המעורבים הם בדרגות היותר 
נמוכות, הקנסות שלהם נמוכים הרבה יותר מהקנס 
שציינתי. כך גם בנושא של מניעת כהונת נושאי 
משרה. אנחנו רואים שהוועדה יכולה להטיל עד 
חמש שנים איסור כהונה ולמעשה העונש החמור 
ביותר, בתיקים החמורים ביותר, מגיע עד כדי שנתיים 
למעורב המרכזי ביותר, בתיקי הדיווח החמורים 
ביותר. כך שמצד אחד יש פה אכיפה שצריכה להיות 
מרתיעה ולא מגוחכת כדי לשרת את מטרתה, ומצד 
שני, היישום הוא מידתי. ולכן, החיכוך הזה שבקיומו 
של איסור השיפוי והביטוח, בעיניי הוא הרבה פחות 
חריף ממה שנדמה היה בתחילת החוק. אנחנו נמשיך 
ביישום המידתי של החוק. אנחנו מצהירים זאת מעל 
כל במה - שזה יהיה נגד מעורבים מרכזיים, שזה 
יהיה במקרים של אינטרס ציבורי גבוה, כמו רשלנות 
גבוהה, ואני חושבת שמי שיעקוב אחרי הפעילות 

לאורך זמן, החששות שלו יפחתו.
::רוני טלמו:ר משרד המשפטים, כמו הרשות, קשוו
בים מאוד לשוק ומקיימים כל הזמן התדיינות עם 
גורמים שמייצגים את החברות, כולל עם איגוד 
החברות הציבוריות, ולכן אנחנו מכירים היטב את 
הטענות שאכיפה מנהלית יוצרת חששות והרתעת 

יתר. התכלית של העיצום הכספי, בשונה מפיצוי 
אזרחי ובדומה להליך הפלילי, היא תכלית עונשית, 

ותכלית של הטלת סנקציה. מדובר אמנם בהליך מנה
לי ולא פלילי, וזה הליך מהיר יותר, ואין בו את הקלון 
של ההליך הפלילי, אך משום שזה הליך שהתכלית 
שלו היא הטלת סנקציה, אז אותו רציונל שבגללו 
אסור לבטח ולשפות קנסות פליליים, מתקיים גם 
לגבי עיצום כספי. איסור כזה על ביטוח ושיפוי קיים 
במדינות רבות, כמו למשל באנגליה. אפילו בארה"ב, 
ה-SEC נוהג בהרבה הסדרי אכיפה מנהליים שלו 

לכלול התניות שאוסרות על שיפוי וביטוח. 
:רוני טלמו:ר: גם הרשות עצמה וגם הוועדה צריכות 
לקחת בחשבון את המצב שבו אין ביטוח ושיפוי, והן 
גם עושות את זה בפועל. הן מתחשבות גם ביכולת 
הכספית של המפר, גם בכך שאין שיפוי וביטוח על 
העיצומים שהוא יצטרך לשלם, וכמובן גם בחומרה 
של התיק. לגבי החומרה של התיק, היו כבר תיקים 
שבהם הרשות הגישה לנו הסדרי אכיפה עם החברה 
בלבד, בלי נושא משרה שהוא משיב. נכון שמותבי 
הוועדה סברו בזמנו שזה לא נכון, משום שהחברה 
עצמה, כמו שאנחנו יודעים, היא ישות משפטית. 
מי שפועל בשמה זה נושא המשרה, ואליהם בעיקר 

ומכוון יסוד ההרתעה וההכוונה שעומד מאחורי הס
נקציה. אבל בכל זאת, ההסדרים אושרו בלי נושאי 
משרה, תאגידים בלבד. משמעות הדבר, שבהחלט 
יכולים להיות תיקים פחות חמורים, שבהם האינטרס 
הציבורי מאפשר להסתפק באכיפה כלפי התאגיד 
עצמו. מעבר לכך, בהחלט נראה לי הרעיון הבסיסי, 
שאם אדם מתרשל בגלל טעות בתום לב, הוא לא 
בהכרח חייב לשאת על כך בסנקציה, אבל ברוב 
הגדול של התיקים שהיו בוועדה, אם לא בכולם, זה 

פשוט לא היה המקרה.
עו"ד אמי:ר ש:רף: דווקא בגלל חלוף חמש שנים 
והניסיון שנצבר בשנים האלה, אני חושב שהגיע 
הזמן להוביל מהלך של ביטול האיסור הקשה הזה 
על שיפוי וביטוח. אני חושב שזה צריך להיות מהלך 
משותף של רשות ניירות ערך, משרד האוצר, משרד 
המשפטים והחברות. אני חושב שההתייחסות לזה 
כרכיב של סנקציות הוא נכון, אבל לא נכון כשמדובר 
בעבירות שבמהות שלהן הן לכל היותר עבירות של 
רשלנות, או פחות מזה. אנחנו מדברים על רשלנות 
או פחות מזה, ובמקרים האלה, איסור שיפוי וביטוח 
הוא סנקציה מאוד קשה. ומדוע אני אומר שדווקא 

ואחרי שש שנים אפשר להתייחס לזה? מכיוון שא
נחנו רואים בתיקים שאנחנו מנהלים מול הרשות, 
שהחברות ונושאי המשרה מתייחסים לתיקים האלה 
בצורה מאוד-מאוד רצינית. אם החשש בהתחלה 
היה שיהיה ביטוח ושיפוי ואז החברות והמנהלים 
יתייחסו לזה בשוויון נפש, אני חושב שהחשש הזה 
הופרך לחלוטין בשנות הפעילות, ואנחנו רואים שהם 
מתייחסים לזה מאוד ברצינות. אני רוצה לציין פה 
משהו שאני רואה מול לקוחות, כשהם נמצאים 
בהליך מנהלי מול הרשות - איסור הכהונה חשוב 
להם יותר מאשר העונש הכספי. זה נתפס כקלון של 
ההליך המנהלי. ולכן הפגיעה בכיס היא לא האלמנט 
הכי חשוב בהליך המנהלי. למנהלים ונושאי משרה 
תהיה מוטיבציה עזה להימנע מהפרה של החוק 
ומקיום של הליך מנהלי, גם אם יהיה להם שיפוי 
וביטוח, כי יש לזה תיוג חברתי קשה, הרבה מעבר 
לפגיעה בכיס. ולכן אני חושב שיש בשלות להוביל 
מהלך כזה. אני לא חושב שזה יפגע בכלל במטרות 

של האכיפה המנהלית. 
אני רוצה להציע פה עוד דבר קטן - אם יש קושי 
בשלב הראשון למשרד המשפטים, בגלל ההשלכות 

רב-שיח

ש שנים אחרי שהסדר האכיפה המנהלית ש
יצא אל הדרך כינס מגזין "אחד העם" 

ורב-שיח בנושא, שנועד לבחון את השל
כות האכיפה על השוק, על רמת הממשל התאגידי 
ועל התנהלות החברות, תוך דיון בסוגיות ליבה כמו 
האיסור על ביטוח ושיפוי, והעלאת רף היסוד הנפשי 
הנבחן במסגרת עבירות האכיפה המנהלית באופן 
שפחות התנהגויות תמות לב יפלו בגדרה. את רב-
והשיח הנחתה עו"ד ענת פילצר-סומך, יועצת מש

פטית חיצונית לאיגוד החברות הציבוריות, ממשרד 
פילצר-סומך, עורכי דין.

אכיפה מתריעה, יישום מידתי
עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: אני שמחה לארח כאן 
אוסף של מומחים בתחום. נתחיל בסוגיה הכואבת 
ביותר, לפחות בראיית איגוד החברות הציבוריות, 

ושהיא איסור השיפוי והביטוח בהליכי אכיפה מנה
לית. האיגוד סבור שזו אחת הנקודות הכואבות 
ביותר לנושאי משרה ולתאגידים . ברמה הרעיונית 
יש בעיות חוקתיות עם האיסור הזה, שגם הוזכרו 

ובעבר במסגרת בג"ץ איגוד נאמני שוק ההון - שא
לות של פגיעה בזכויות חוקתיות, דוגמת קניין של 
נושאי המשרה, או שוויון בין נושאי משרה - כך 

שרק אנשים שהפרוטה מצויה בכיסם יוכלו לאפשר 
לעצמם את הסיכון של לכהן כנושא משרה ללא 
ביטוח ושיפוי. בנוסף יש חוסר שוויון למול תחומים 
מקצועיים אחרים שבהם הרשלנות מבוטחת. נוצרה 
כאן הרתעת יתר.. אנחנו מנסים להדגיש את הקושי 
הזה לאורך לא מעט זמן. הופתענו לגלות, במסגרת 
התזכיר החדש של חוק אכיפה מנהלית והקלות 
לעסקים חדשים, שיצא ממש לאחרונה, שהאיסור 
על ביטוח ושיפוי קיבל סוג של עיגון, רוחבי ועתידי 
)גם אם התזכיר דן במסלול המנהלי החלופי של 
עיצומים כספיים שאינם נשוא הדיון שלנו(. המצב 
היום הוא שאנשים חוששים מאוד, גם במצב של 
רשלנות תמת לב, להיגרר להליכי אכיפה מנהלית 
יכולת לבטח או לשפות. ראוי כמובן לבטל  ללא 
את האיסור בחוק, אבל חשבנו גם על פתרון ביניים 
קל יותר ליישום; למשל, ברמה של מיתון מדיניות 
האכיפה דה-פקטו, באופן שלא יינקטו הליכים נגד 
נושאי משרה אלא רק נגד תאגידים מפרים. אשמח 

לשמוע את דעת היושבים כאן.
אילנה מודעי: ראשית, איסור השיפוי והביטוח 
שנזכר בתזכיר החוק החדש, הוא בעצם סוג של 
הבהרה. כי אם את מסתכלת על כל החקיקה, הרי 

ובכל החוקים למעשה יש איסור שיפוי וביטוח על עי

צומים כספיים פשוטים. כך שזו מגמה שהיא באמת 
מגמה רוחבית. זה החוק ואנחנו פועלים בהתאם 
לחוק, אבל אני חושבת שהחששות והדאגות מאיסור 
השיפוי והביטוח, שאכן היו עם חקיקת החוק, היו 
אמורים, במידת מה, להתרכך אחרי שש שנים. מי 
שבאמת עוקב אחרי הנושא וקורא את החלטות 
ועדת האכיפה, ומדובר כבר בעשרות החלטות, יכול 
להתרשם שהיישום הוא מידתי. קודם כל, אם נסתכל 
על כל ההליכים. חלק גדול מהם עוסקים במקרים 

ושל רשלנות גבוהה - חמורה ומעלה. המקרים מת
מקדים במעורבים מרכזיים. אפילו בתיק בעניין הוט, 
כאשר היסוד הנפשי הוא רשלנות, וברשלנות מעגל 

והאחראים יכול להיות רחב, בחרנו להתמקד במעו
רבים המרכזיים. גם אם תסתכלו על הענישה, קיימת 
מידתיות. אנחנו רחוקים מאוד מעונשי המקסימום 

ושקבועים בחוק. עונש המקסימום שקבוע בחוק לי
חיד הוא מיליון שקלים להפרה. בתיקים המנהליים, 
שעוסקים הרבה פעמים ביותר מהפרה אחת, העונש 

הממוצע הוא בין 200 אלף ל-250 אלף שקלים.
עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: גם זה סכום שלא הולך 

ברגל.
אילנה מודעי: יש גם התחשבות. הוועדה קיבלה 

המשך בעמ' 18ואת עמדתנו ומיישמת את זה בצורה עקבית - התח

צילומים: סשה איידלמן

עו"ד שמשון )שוני( אלבק
שותף ויועץ במשרד עורכי הדין פישר בכר 
חן וול אוריון. לפני כן כיהן סגן נשיא אי.די.
בי פיתוח. בעבר מילא שורה של תפקידים 

בכירים ברשות ניירות ערך ובתפקידו האחרון 
שימש כיועץ המשפטי של הרשות. קודם 

הצטרפותו לרשות שימש אלבק במשך ארבע 
שנים כיועץ המשפטי של רשות איסור 

הלבנת הון. לפני כן ניהל משרד עורכי דין 
עצמאי, שעסק במשפט מסחרי ובהופעות 
בתיקים אזרחיים ופליליים בבתי המשפט. 

לאלבק תואר שני במשפטים מאוניברסיטת 
תל-אביב והוא משמש כמרצה מן החוץ 
באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה 

העברית בירושלים. 

השופטת ברכה אופיר-תום
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל- אביב 
)בדימוס(. כשופטת טיפלה בתיקים פליליים, 
בהם בעיקר תיקי עבירות צווארון לבן, כולל 

תיקי עבירות ניירות ערך ועבירות אישי ציבור 
)שר האוצר הירשזון ועוד(. זאת, לצד תיקי 

פשע חמור ובהם תיקי פשיעה מאורגנת 
)משפחת אסי אבוטבול ואחרים(. מזה כחמש 
שנים משמשת כיו"ר ועדת האכיפה המנהלית 

ברשות ניירות ערך בתל-אביב. 

עו"ד צבי גבאי
שותף וראש מחלקת שוק ההון, רגולציה 

פיננסית וניירות ערך במשרד ברנע ושות'. 
בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים ותואר שני במשפטים 
מאוניברסיטת בר-אילן, ותואר ראשון ושני 

במשפטים מביה"ס למשפטים באוניברסיטת 
קולומביה. היה שותף-מייסד במשרד עוה"ד 
עדיני ברגר, גבאי, עורכי דין ושותף במשרד 

גורניצקי ושות'. שימש כממונה אכיפה וחבר 
הנהלה ברשות ניירות ערך.

עו"ד עדי זלצמן
ראש )משותף( של מחלקת שוק ההון, 

במשרד עו"ד שבלת ושות'. בעל תואר ראשון 
במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב. 

מתמחה בדיני חברות, ניירות ערך, מיזוגים 
ורכישות, מימון והסדרי חוב, ובעל מומחיות 

מיוחדת בעסקאות בין-לאומיות גדולות 
ומורכבות, בהן הוא מעניק שירות ללקוחות 
ישראלים וזרים. ליווה עשרות הנפקות של 

חברות בענפים שונים.

רוני טלמור
בכירה במחלקה הכלכליתופיסקלית במשרד 

המשפטים, שמרכזת את תחום התאגידים 
ומשמשת גם חברת מותב האכיפה המנהלית 
ברשות ניירות ערך. קודם לכן עבדה בלשכה 
המשפטית של רשות החברות הממשלתיות. 
את התמחותה עשתה טלמור בבנק ישראל. 

עו"ד יורם ל. כהן 
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. שימש מתמחה של נשיא 
ביהמ"ש העליון מאי:ר שמג:ר. שותף מנהל 

במשרד יורם ל. כהן עורכי דין - משרד בוטיק 
מסחרי בו פועלים עורכי דין בעלי וותק 
וניסיון בתחומים שונים, אשר המרכזיים 

שבהם הם תחום דיני החברות וניירות הערך, 
תחום שוק ההון, הנפקות בבורסה בת”א 
ובנאסד”ק, עסקאות מסחריות מורכבות, 

ערעורי מס הכנסה וייצוג בבוררויות 

מסחריות מורכבות. מרצה לשעבר בפקולטות 
למשפטים באוניברסיטאות תל-אביב 

וירושלים ומחברם של עשרות מאמרים 
בתחום דיני מיסים, ניירות ערך, חברות 

וחוזים.

ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי
מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות 

ניירות ערך. בעלת תואר שלישי במשפטים 
מאוניברסיטת בר-אילן ובעלת ניסיון מקצועי 
של 16 שנה במחלקת ניירות ערך בפרקליטות 

מיסוי וכלכלה.  

עו"ד ורו"ח אייל נייגר
חבר מותב ועדת האכיפה המנהלית מזה שש 

שנים. שותף שוק הון במשרד עורכי הדין 
Yingke Israel - חיאט, זולטי, נייגר. מייצג 

גופים גדולים בשוק ההון הישראלי. בין היתר 
שימש כיועמ"ש של חברת בזק וליווה ומלווה 
הפרטות גדולות כמו בזק, חברת נמל אשדוד 

והפרטת קרנות ההשתלמות של המדינה. 
מנהל המכון הישראלי לממשל תאגידי ועורך 

ראשי של כתב העת "תאגידים".

עו"ד ענת פילצר-סומך
יועצת משפטית חיצונית של איגוד החברות 

הציבוריות, מייסדת משרד פילצר-סומך, 
עורכי דין. מומחית בייעוץ לתאגידים, 
לדירקטוריונים ולנושאי משרה בארץ 

ובחו"ל, בדיני תאגידים וניירות ערך, מיזוגים 
-LL.M( ורכישות. בעלת תואר שני במשפטים

מנהל עסקים( מאוניברסיטת תל-אביב; 
מנהלת אקדמית ומרצה בכירה בקורסי 

דירקטורים בהמי"ל; מרצה במוסדות שונים; 
חברה בוועדת תאגידים ובוועדת ניירות ערך 

של לשכת עורכי הדין.

ד"ר לאה פסרמן יוזפוב
חברת מותב האכיפה המנהלית ברשות ניירות 

ערך ומרצה בכירה בפקולטה למשפטים 
בקריה האקדמית אונו. תחומי המחקר 

וההוראה שלה כוללים דיני תאגידים, דיני 
מסים ודיני ניירות ערך. היא בעלת תואר 

שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן, 
תואר שני במשפטים )בהצטיינות( מ"לונדון 

סקול אוף אקונומיקס", עם התמחות במשפט 
השוק האירופאי המשותף, ותואר ראשון 
במשפטים )בהצטיינות( אוניברסיטת בר-

אילן. שימשה כעו"ד במשרד מ. זליגמן ושות' 
ובמשרד יגאל ארנון ושות', שם התמחתה 

בשוק ההון. 

עו"ד אמיר שרף 
עומד בראש מחלקת שוק ההון, שירותים 
פיננסיים ורגולציה במשרד עוה"ד תדמור 

ושות' פרופ' יובל לוי ושות' ומשמש כיועץ 
לתאגידים ציבוריים, בתי השקעות ובנקים 

בארץ ובחו"ל. לפני כן שימש כיועץ משפטי 
ומזכיר חברה באל על. בעבר שימש כסגן 

היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך. היה 
חבר בוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי 
)ועדת גושן(, שימש כסגן יו"ר ועדת שוק 

ההון וניירות ערך בלשכת עורכי הדין והיה 
חבר הוועד המנהל של איגוד החברות 

הציבוריות.

משתתפי הרב-שיח )לפי סדר א"ב(

אכיפה מנהלית
במבחן המעשה

שש שנים אחרי שהאכיפה 
המנהלית יצאה לדרך, כינס 
מגזין "אחד העם" רב-שיח 
בנושא, שנועד לבחון את 
השלכותיה על התנהלות 

החברות ועל רמת הממשל 
התאגידי, תוך דיון בסוגיות 

ליבה דוגמת האיסור על 
ביטוח ושיפוי והצורך 

בהעלאת רף היסוד הנפשי 
הנבחן  | יואל צפריר
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וולא מול נושאי המשרה. ולכן אני מצטרף למה שנא
מר פה לגבי הפתרון של תוכניות אכיפה. אני מצדד 
בעניין הזה. אני חושב שזה הפתרון הנכון, דהיינו, 

ובמקום שבו חברה מאמצת תוכניות אכיפה אפקטי
ביות, לא משהו שלוקחים מהמדף ואין לו משמעות, 
אלא באמת שמיושמות באופן שוטף ורציף, הדבר 
הזה יקנה הגנה מרשלנות. אפשר בהחלט לנטרל את 
מה שאילנה אמרה, את הרשלנות החמורה, או מה 
ששוני אמר, את הכוונה, אבל לאפשר במקרים האלה 
באמת ביטוח ושיפוי. אני יכול לחשוב על מנגנון 
שאנחנו מכירים אותו, של אסיפה כללית. כמו שהיא 
מאפשרת במקרים מסוימים שיפוי וביטוח, כך היא 
תאשר שקיימת תוכנית אכיפה אפקטיבית, ובנסיבות 
האלה יתרחש הכיסוי הביטוחי והשיפוי. אז יתקבל 

איזון ראוי בין שני הדברים.
עו"ד עדי זלצמן: אני אולי אבטא את העמדה הכי 
קיצונית מצד השוק הפרטי. לטעמי, מהיום הראשון 
היה צריך לעשות שיפוי וביטוח. אני מניח שזה לא 
הפעם הראשונה שאתם שומעים כולכם כרגולטור 
את העמדה הזאת. זה לא עמדה שהמצאתי אותה. 
אני חושב שבסופו של דבר צריך להעניש, אבל אי 
אפשר להוריד פטיש חמישה קילו על כל השוק, 
בגלל שמישהו חס וחלילה זאב או גנב. לכן אני חושב 
שהגיע הזמן לנסות ולראות את זה קדימה ולשפר 
את העמדות האלה. הזכירו פה פתרונות, גם הפתרון 
של השתתפות עצמית הוא פתרון אפשרי. כל מיני 
פתרונות כאלה ישנם, אבל תזכרו, וגם זה נאמר, 
ההרתעה קיימת בכל מקרה. הפוליסה עולה, אנחנו 
סובלים מזה, זה דבר היום שהושרש. התיקון הזה 
קיים בשוק. אז הצלחתם, זאת אומרת, השרשתם. 

אני חושש שאם נתמקד בתאגידים ולא בנושאי 
משרה, אני רואה שם שתי בעיות. אחת, לא נעים 
להגיד, אבל בסופו של דבר, אם נתמקד בתאגידים 
ולא בנושאי המשרה, אנחנו מענישים את הציבור 
ולא את מי שביצע. שנית, אני חושש שנחזור אחורה. 
זאת אומרת, שוב נחזור להליכים פליליים. פסקי הדין 
היום מאוד-מאוד מפחידים. השוק התחנך בחמש 
השנים האחרונות. גם האכיפה הפרטית, התביעות 
הנגזרות והייצוגיות קיימות. אני חושב שאפשר לתת 
בחזרה הקלות, ובוודאי לאפשר את השיפוי והביטוח.
עו"ד יו:רם ל. כהן: אני חושב שכל הרעיון של 
מערכת האכיפה המנהלית, הוא היום, בבסיס שלו, 
משובח וטוב. אני חושב שהנושא נמצא במודעות 
מובהקת. העובדה שזה נתן כלי לחלופה הפלילית, 
זה יוצא מן הכלל, מתבקש וחשוב. אנחנו יודעים מה 

קורה בהליכים הפליליים, כמה זה ממושך וכן הלאה, 
ואנחנו יודעים עד כמה דברים רבים לא צריכים 
להגיע לפן הפלילי. לדעתי יש לחזק את כל המנגנון 
הזה אותו עוד יותר. אילו הייתי ברשות, הייתי מגדיל 
את הצוותים שעוסקים בבדיקה. אחרי שאמרתי את 
הדברים האלה, גם אני חושב, במלוא הכנות, אבל 

וגם בידיעה, ולו חלקית, של המציאות, שדווקא בסו
גיה של השיפוי/ביטוח, יש מקום לעשות חושבים 
מחדש. בדיוק כמו שמותר לבטח רשלנות של נושאי 
משרה. הפרת חובת אמון אתה לא יכול לבטח. אבל 
אפילו שם יש מרכיבים, בתוך הפרת חובת האמון, 
שהתירו. אפילו שם. אז אני חושב שיש מקום לעשות 
חושבים מחדש בסוגיה של כמה להרחיב את רוחב 
היריעה, ובכל זאת להתיר מקרים של שיפוי וביטוח 
במקרים מסוימים. הרעיון הבסיסי הוא לפתוח את 
הצוהר למצבים שבהם אפשר לעשות את הביטוח 
ואת השיפוי, ואני חושב שהחשש שמא אם יפתחו 
את הרסן הזה כל הערך של המערכת האכיפתית ילך 

לטמיון, הוא חשש יתר.

 מחוייבים להקלות 
כשרגולציה עודפת 

:עו"ד ענת פילצ:ר-סומך איגוד החברות חי בתו
חושה שהליכי האכיפה המנהלית, בהינתן איסור 
הביטוח והשיפוי, הלכו צעד אחד רחוק מדי. מטריד 
מדי. מאיים מדי. אנחנו פוגשים הרבה נושאי משרה 
והרבה תאגידים שמוטרדים מהסוגיה. בסופו של 
דבר, זה בא על חשבון בעלי המניות, כי התאגידים 
ונושאי המשרה עסוקים במגננה. אנחנו רואים את 

וזה, אגב, גם ברפואה מתגוננת. כשאתה עסוק בלה
תגונן מפני תביעה עתידית, אתה לא נוקט בהליך 
הרפואי הראוי, וכך גם בעולם העסקי. הייתי שמחה 
לשמוע את האופן שבו משתתפי הפאנל רואים זאת, 
ולשאול האם לא הלכנו רחוק מדי מצד אחד, ומצד 
שני – האם בכלל תרמה האכיפה המנהלית להעלאת 

רמת הממשל התאגידי בחברות?
עו"ד אמי:ר ש:רף: מאז חקיקתו של החוק ועד 
היום אנחנו רואים שינוי עצום בשוק ההון, אך לא 

ובצורה אחידה. את השיפור בממשל התאגידי ובא
כיפה הפנימית בחברות, אני רואה בעיקר בחברות 
הגדולות ובגופים הפיננסיים הגדולים וזאת בצורה 
מאוד משמעותית, ובצורה פחותה בהרבה בחברות 
הקטנות, שיש לנו לא מעט מהן בבורסה בתל-אביב. 
אבל באופן רוחבי, כן. יש מהלך גדול ויש שיפור 
משמעותי. המנוע, הדרייבר הכי דרמטי לסיפור הזה, 

זה האחריות הפיקוחית של המנכ"ל. כשבאים לחברה 
ומדברים איתה ומספרים לה על הסיפור הזה של 

ואכיפה מנהלית, הפרות מנהליות וכיוצ"ב, זה מע
ניין, זה נחמד, אבל כשמדברים על זה שלמנכ"ל יש 
אחריות פיקוחית על הפרות שהוא בכלל לא מעורב 
בהן, אולי לא יודע עליהן, זה עושה שינוי תפיסתי 
בחברה, וזה מנוע מאוד חזק להתייחסות של החברות 
לנושא של האכיפה הפנימית, ולהתייחסות הרצינית 
שלהם לדבר הזה. אני גם רוצה להוסיף שטוב מאוד 
שהרשות לא עשתה, עד היום, שימוש במנגנון יישום 
האחריות של המנכ"ל, למעט מקרה אחד וטוב מאוד 
שזה נעשה בצורה כל כך מתונה ועדינה, ואני מקווה 
שתשמרו את זה לשנים הקרובות כמקרה דוגמה. אני 
חושב שאולי הדרך הנכונה להתייחס לסעיף הזה, 
של האחריות הפיקוחית, היא קצת כמו שפרקליטות 
מיסוי וכלכלה ברשות מתייחסים לנושא של אחריות 

נגזרת בפלילים.
אילנה מודעי: לעניין הגברת הממשל התאגידי. 
במקביל ליציאה בחוק האכיפה המנהלית, פרסמנו 
קריטריונים מנחים לשוק, לתוכניות אכיפה פנימיות 
אפקטיביות. חברות רבות פעלו לגיבוש קריטריונים 
ופרסמנו גם מספר שאלות  ופנו אלינו בשאלות 
ותשובות בנושאים האלה. אנחנו מאוד מעודדים 
את התהליך. אנחנו כן מתחשבים בתוכניות אכיפה 
אפקטיביות, אפילו בהליכים המנהליים, שזה יותר 
מורכב לבדוק את זה. התחשבנו בכך במקרה של 
חברת חשמל. מתחשבים בגילוי עצמי, מתחשבים 
בתיקון ההפרה באופן יסודי, בשיפור תוכנית האכיפה 
הפנימית. במסלול המנהלי החלופי של עיצומים 
כספיים פשוטים, הטענה של שיפור תוכנית האכיפה 

והפנימית היא בעצם נשנית כמעט בכל המקרים, ואנ
חנו תמיד נותנים לזה משקל בהפחתה של הסכום.

לגבי האפקטיביות של האכיפה: התחלנו באכיפה 
יותר נמרצת בנושא של איחורים בהגשת דו"חות 
כספיים, שהיו מכת מדינה. אחרי אכיפה עקבית 
של מספר שנים, כמות האיחורים בהגשת דו"חות 
כספיים ירדה לאין שיעור. אותו הדבר ניתן להגיד 
על הפרק של חוק החברות שעוסק בהפרות ממשל 
תאגידי. בשנת 2013 עשינו אכיפה מאוד רצינית 
בתחום הזה. הטלנו 12 עיצומים בנושא של ממשל 
תאגידי ומאז רואים מעט מאוד מקרים יחסית של 
הפרות ממשל תאגידי. כך שאני חושבת שהאכיפה 
כן עובדת. כנ"ל לגבי הפרות נקודתיות של דיווח. 
בעבר, אם הייתה הפרת דיווח נקודתית בחברה, הן 
היו, אם זה היה נושא מספיק חשוב, מופנות להליך 
הפלילי, על כל מה שכרוך בכך - הליכים ארוכים, 
סכנה במקרים החמורים לקבל גם מאסר בפועל, 
או עבודות שירות, סטיגמה של עבריין. כל הדברים 
האלה כבר לא מתרחשים. האנשים האלה מופנים 
להליך המנהלי. לכן, אני חושבת שיש כאן בהחלט 

כן טיפול מידתי, ולא אכיפת יתר. 
ולעניין האחריות הנגזרת. עד עכשיו, הטלנו אח

ריות אך ורק על המעורבים הישירים ברשלנות. גם 
בהתאם לפסיקת הוועדה שנתנה פרשנות מצמצמת 

ויחסית למונח 'כלל'. העמדנו לדין אנשים שהיו מעור
בים ישירות בהפרה בעצמם. אם זה דיווח מטעה, בין 
בהכנה, בין באישור הגשת הדוח וכדומה. היה מקרה 
אחד בלבד שבו נזכרה האחריות הנגזרת וזה בעניין 
הוט. שם הקלנו עם מנכ"ל, שבאופן תיאורטי יכולנו 
להעמידו לדין גם ברשלנות ישירה, אך במסגרת 
הסדר הורדנו את מדרגת האחריות לאחריות נגזרת, 
וזאת בשל כך שיחסית לנושאי המשרה האחרים 
בתיק, הוא היה פחות מעורב באופן ישיר. אנחנו 
לא יכולים לבטל את האחריות הנגזרת. האחריות 

רב-שיח

לתיקים אחרים, לבטל את איסור השיפוי והביטוח, 
אני חושב שאפשר ללכת למנגנון ביניים והוא מנגנון 
של ביטול האיסור והשיפוי על נושאי משרה בחברה 
שיש בה תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית. זה לא 
יפגע במהות הרציונל של איסור השיפוי והביטוח 
וייתן מוטיבציה עזה לחברות לקיים  מצד אחד, 
תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית ולמנוע מראש 

הרבה הפרות שיכולות להיות, מצד שני.
השופטת בדימוס ב:רכה אופי:ר-תום: אני חושבת 
שדבריך הם בבחינת תרתי דסתרי. אתה אומר, עברו 
חמש שנים, הכל בסדר, עכשיו הגיע הזמן לבטל את 
האיסור שנקבע בחוק לעניין הביטוח והשיפוי. אזכיר 
לך את העתירה של איגוד נאמני שוק ההון, שם בית 
המשפט דחה את העתירה ואמר: זה לא הזמן, בואו 
ניתן לחוק לרוץ. שופטי הבג"צ הבהירו שם, כי  חזקה 
עליהם שהרשות והוועדה המנהלית שתוקם יפעלו 
בהוגנות, בהתחשבות, בענייניות, ותוך התחשבות 
במפרים. אם לא יהיה כך, או אז יהיה מקום לחשוב 

ועל שינוי. אתה הפכת את העניין. אתה אומר, התנה
גתם יפה, הוועדה עשתה עבודתה כיאות,  אז עכשיו 

הגיע הזמן לחשוב על ביטול האיסור. כיצד כך? 
עו"ד אמי:ר ש:רף: לא. אני אומר שהחברות לוקחות 
את זה מאוד ברצינות, והמנהלים לוקחים את זה 

מאוד ברצינות.
אכן  הם  אופי:ר-תום:  ב:רכה  בדימוס  השופטת 
מתייחסים מאוד ברצינות לחוק, וזאת, משום שלחוק 
יש שיניים, משום שהחוק מרתיע וקצת מפחיד, אבל 
זו המטרה של החוק. בוא נלך למושכלות ראשונים. 
אל שתי גישות  היסוד שמתייחסות אל שוק ההון.  
הגישה האחת, לפיה, נדרש לנו שוק הון חופשי ללא 
כל רגולציה, וזאת, מתוך אמונה  שהשוק הוא שוק 
יעיל מטבע בריאתו, קרי, שוק הפועל ליעילותו מתוך 

ועצמו, מתוך מנגנון שמובנה בו. והגישה השנייה, שה
שוק צריך רגולציה, צריך שוט שירתיע את שחקניו 
מפגיעה בו. שהרי, לא כל האנשים המשחקים בו, 
הם נחמדים. אני באמת מאמינה שרוב הציבור הוא 
כן נחמד, שרוב הציבור רוצה לפעול ביושר, בהגינות, 
לעשות את הדברים בהתאם לחוק, מבלי להתנגש 
ומבלי לפגוע אחד בשני. הבעיה היא, אותם זאבים 
של השוק, אלה שנושכים ומאיימים על תקינותו. נגד 
אלה חייבים להפעיל רגולציה. אין מה לעשות. השוק 
צריך רגולציה, צריך הרתעה, על מנת להבטיח  שאם 
אתה פועל נגד החוק, נגד החברה, נגד השחקנים 
האחרים בשוק,  השוט יכה בך. אני חושבת שהאכיפה 
המנהלית שהחליפה את השוט של בית הסוהר בשוט 
הפיננסי, שבו המפר מוכה בכיסו,  הוא הגיוני וראוי. 
הסכנה היא שהאפשרות שתינתן לביטוח ולשיפוי 
בגין הסנקציה הכספית, תעקר את נשמת הסנקציה 
נותן  ותבטל את ההרתעה. ועוד בעיה, אם אתה 
לנושאי המשרה אפשרות לביטוח או שיפוי, אתה 
בעצם יוצר אי שוויון בשוק. שהרי, לא כולם הם 
נושאי משרה, ולא כולם בעלי יכולת להבטיח לעצמם 
ביטוח או שיפוי. רבים מן  המפרים הם סוחרי יום 
קטנים. מי יגן עליהם? יוצא, שאתה מבטח רק את 
החזקים בשוק, את בעלי היכולת ששולטים בחברות 
הגדולות. אתה מעניק להם ביטוח ושיפוי, כך שהם 
יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי ממילא לא הם 
ישלמו, לא הכיס שלהם ייפגע. בכך אתה מקפח, 
בהכרח, את הקטנים והחלשים בשוק, שאין בידיהם 

להשתמש בכלים אלה.  
עו"ד שוני אלבק: אני חושב שהקושי שעולה לגבי 
הביטוח והשיפוי הוא בסך הכל סימפטום למשהו 
שהוא הרבה יותר עמוק בחוק. הקושי האמיתי בחוק 
הוא שההפרות החמורות הן הפרות של רשלנות, ולא 

הפרות של מודעות. הביטוח, כל ביטוח אגב, חל על 
רשלנות ואיננו חל במצבים אחרים. מכאן הקושי 
בחוק הזה מכיוון שמלכתחילה הורידו את היסוד 
הנפשי לרמה של רשלנות ולא השאירו אותו ברמה 
של מודעות וכוונה. הקושי שנובע מזה הוא לא רק 
בהיבט הזה, אלא גם בהיבט של הגבלת העיסוק. 
אני לא חושב שבאמת מישהו התכוון לבצע הגבלת 
עיסוק כנגד מישהו שפעל ברשלנות. הקושי בדבר 
הזה גם הוא ברמת הקנסות והסנקציות על האנשים 

ועצמם. ולכן אנחנו צריכים לטפל בשורש ולא בסי
מפטום, והטיפול בשורש צריך לייצר רף של עבירות 
שהן עבירות של כוונה, כאשר לגבי הפרות שהן 
הפרות של כוונה, שם אכן לא יהיה ביטוח ושיפוי 
ויהיו הגבלות עיסוק וכל הדברים האחרים שייצרו 
הרתעה. לעומת זאת, בכל מה שנעשה ברשלנות, נכון 

יהיה לאפשר ביטוח ושיפוי. 
עו"ד צבי גבאי: קודם כל, אני חותם על כל מילה 
שאמרה כב' השופטת לגבי הזאבים בשוק ההון. 
אדם יידע שאם הוא פועל נגד השוק, יפעלו נגדו. 
במקום הזה בכלל לא מפריע לי האיסור על ביטוח 
ושיפוי. כשאדם פועל במודעות ויודע מה הוא עושה, 
אז הוא חוטף והוא לא יכול לבנות על ביטוח. זה 
מקובל. הבעיה היא עניין הרשלנות. אם ההבנה 
שלי נכונה, הוא נועד ליצור איזושהי הבחנה בין 
המסלול הפלילי למסלול המנהלי. אם שואלים את 
האמריקאים למשל, את ה-SEC, שאין להם בכלל 
סמכויות פליליות, מתי אתם הולכים למנהלי ומתי 
אתם הולכים לאזרחי פדראלי, אז הם יגידו - לפי 

והסנקציה. אני יכול להעיד על עצמי, שזה מה שא
נחנו חשבנו, ברשות, באותה התקופה. מסתכלים 
על הסנקציה - האם מתאים סנקציה כספית, או 
שאנחנו צריכים משהו יותר מזה, ואולי סורג ובריח, 
כי לפעמים יש באמת עבירות כאלה. אני חושב 
שמסלול האכיפה הזה הוא מבורך והוא מצוין, אבל 
בואו נחזור לשאלה האם באמת אנחנו צריכים את 
ההבחנה הזאת, בין מנהלי לפלילי? האם אנחנו 
צריכים את היסוד הנפשי כאלמנט מנתב, ואני חושב 
שזה הכלי הלא נכון. אני חושב שבגללו נכנסנו לכל 
הסחרור הזה עם איסור הביטוח והשיפוי. אני חי 
מצוין עם איסור ביטוח ושיפוי כשמדובר בפעולות 
שנעשו בכוונה ובמודעות. זה מוכר. אבל מאוד-מאוד 
קשה לי כשמדובר בסיטואציה של רשלנות. אגב, 
אכיפה בסיטואציה של רשלנות היא משהו שיכול 
להיות מטופל על ידי השוק בצורה מאוד אפקטיבית, 
באמצעות תביעות ייצוגיות, תביעות נגזרות, תביעות 
פרטניות. יש בלי עין הרע כלים לשוק, והשוק היום 
הוא הרבה יותר טוב מהאופן שבו הוא היה לפני 
עשר שנים. הוא הרבה יותר משוכלל וזה חלק ממפת 
האכיפה. הרשות משקיעה אנרגיות אדירות בשנים 
האחרונות כדי לעודד את שוק ההון וכדי להקל. אך 
כל הפעולות האלה נמוגות בשניה. כשאני יושב מול 
סמנכ"ל כספים או מול מנכ"ל של חברה, אני לא 
יכול להתחייב לו שמחר לא תיפול עליו רשות ניירות 
ערך ותזמין אותו לבירור מנהלי, שנראה ומרגיש 
כמו חקירה פלילית לכל דבר ועניין. זה הליך מאוד 
אגרסיבי. אני חושב שאכיפה היא אמצעי, היא לא 
מטרה. ופה האמצעי בעיניי מזיק למאקרו - הוא 
פוגע במכלול האיזונים המאוד עדינים שאני חושב 

שאנחנו מנסים לייצר. 
אני רוצה להצטרף לדו  ד":ר לאה פס:רמן יוזפוב:
ברים, כי גם אני חשה שהבעיה היא ביסוד הנפשי, 
וזה חוזר בצורות שונות. גם אני חושבת, שאם אנחנו 
מדברים על רשלנות, אז בעיניי רשלנות אמורה 
להיות מבוטחת ולא צריכה להיות בעיה של שיפוי. 
עם זאת, אני גם מבינה את משרד המשפטים ואני 
מבינה גם את הרעיון, כמו שהשופטת אופיר-תום 

אומרת, שלא יכול להיות מצב שזה הליך אכיפה 
שהוא לא אזרחי ובואו נעשה ביטוח ובזה נגמור את 
העניין. אז אני חושבת שמבחינה תיאורטית, נכון 
היה שיהיה ביטוח ואולי שיהיה שיפוי, אבל אני 
לא חושבת שזה מה שקורה בפועל. זאת אומרת, 
אנו מאוד מתחשבים בעיצומים הכספיים ונראה 
לי שהבעיה היא יותר במישור התיאורטי. היה תיק 
אחד, שאנחנו חשבנו, בניגוד לדעת הרשות, שבאמת 
זה היה בתום לב והעיצום הכספי שנתנו היה בדיוק 
בשווה ערך לסכום שהאדם הרוויח מההפרה. כך 
שהוא לא ניזוק כלכלית בכלל. אני מניחה, שגם אם 

יהיה ביטוח תהיה השתתפות עצמית. 
עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: זה אחד הטיעונים בזכות 
ביטול האיסור על ביטוח, שמוכיח שביטוח לא 
מנטרל הרתעה משום שממילא תשולם השתתפות 

עצמית.
ד":ר לאה פס:רמן יוזפוב: נכון. בהרבה מהמקרים, 

ובגלל שאדם צריך לשלם מכיסו בפריסה של תש
לומים וכדומה, בהחלט מתחשבים במצב הכלכלי 

של האנשים.
עו"ד אייל נייג:ר: אני חושב שהסוגיה היא סוגיה 
מורכבת. יש לה שתי פנים. פן אחד הוא הפן של 
שוק ההון. זה לא רק החברות הציבוריות ונושאי 
המשרה, זה שוק ההון. אנחנו רוצים שיהיה לנו 
שוק הון נקי, הוגן, עם שקיפות. ולכן, ברגע שיהיה 
יסוד של ביטוח ושיפוי, והחברה, או חברת הביטוח, 
תשלם את העיצום הכספי, אז אפקט ההרתעה כמובן 

ונעלם. אבל בפן השני של הדברים, וזה הפן של נו
שאי המשרה, על הפרות שהיסוד הנפשי שלהן הוא 
רשלנות, וביסוד נפשי של רשלנות אנחנו עוסקים 
במונחים קצת עמומים, כמו 'האדם הסביר', 'אדם 
מן הישוב', אז הנושא האמיתי פה הוא באמת אותו 
מנהל שעשה כל מה שהוא צריך ועדיין הוא מוצא 
את עצמו בהליך כזה. ולכן, על אותם גורמים, אותם 
נושאי משרה שבאמת עשו כל מה שניתן, יש פה 
בעייתיות שהם ימצאו את עצמם מתמודדים עם 
איזושהי נורמה שיכולה להיות מתגבשת ממקרה 

למקרה, אותה נורמה של הבן אדם הסביר. 
אני רוצה להוסיף עוד נקודה. תזכיר הצעת חוק 
אכיפה מנהלית עוסק באיזושהי הבנייה של אכיפה 
מנהלית במכלול דברי חקיקה שיהיו בשנים הקרובות 

ווהוא עוסק בעיצומים כספיים. אני מכיר את המדי
ניות של משרד המשפטים, ויתקנו אותי פה אם אני 
טועה, אין פה מעורבות של נושאי משרה. זו אכיפה 
מול התאגידים עצמם, מול החברות, מול העוסקים, 

עו"ד אייל נייגר: "במקום 
שבו חברה מאמצת תוכניות 

אכיפה אפקטיביות, לא 
משהו שלוקחים מהמדף, 

ראוי שהדבר הזה יקנה הגנה 
מרשלנות. כמו שהאסיפה 
הכללית מאפשרת שיפוי 

וביטוח, כך היא תאשר 
שקיימת תוכנית אכיפה 

אפקטיבית ובנסיבות 
האלה יתרחש הכיסוי 

הביטוחי והשיפוי"

עו"ד שוני אלבק: "מכיוון 
שכולנו פה עשויים להיות 
רשלנים, לא צריך להטיל 

הגבלת עיסוק כתוצאה 
מזה. האם יעלה על דעת 

מישהו שיפגעו בפרופסיה 
שלו, במקצוע שלו, בגלל 
שהוא רשלן? אני חושב 

שזה קיצוני מאוד" 

עו"ד צבי גבאי: "יש ישיבות 
דירקטוריון בגופים פיננסיים 
שבהן לא נאמרת מילה אחת 
על הביזנס, על העסק. הכל 

רגולציה. בעיניי זה מעוות, כי 
בסוף, אם לא ידברו על הביזנס 

לא יהיה ביזנס, ואז אף אחד 
לא יוכל לממן את הממשל 

התאגידי ואת הרגולציה"

ד"ר לאה פסרמן יוזפוב: "גם 
אני חשה שהבעיה היא ביסוד 

הנפשי, וזה חוזר בצורות 
שונות. אם אנחנו מדברים על 

רשלנות, אז בעיניי רשלנות 
אמורה להיות מבוטחת ולא 

צריכה להיות בעיה של שיפוי"

עו"ד עדי זלצמן: "לטעמי, 
מהיום הראשון היה צריך 

לעשות שיפוי וביטוח. ההרתעה 
קיימת בכל מקרה. פסקי הדין 

היום מאוד-מאוד מפחידים. 
השוק התחנך בחמש השנים 

האחרונות. אני חושב שאפשר 
לתת בחזרה הקלות, ובוודאי 
לאפשר את השיפוי והביטוח"

עו"ד אמיר שרף: "אם יש 
קושי למשרד המשפטים, בגלל 

ההשלכות לתיקים אחרים, 
לבטל את איסור השיפוי 

והביטוח, אני חושב שאפשר 
ללכת בשלב הראשון למנגנון 

ביניים של ביטול האיסור 
והשיפוי על נושאי משרה 
בחברה שיש בה תוכנית 

אכיפה פנימית אפקטיבית"

המשך מעמ' 17

המשך בעמ' 20
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הרשות גם חושבת שהיא תוכל לבסס בהליך פלילי 
יסוד נפשי, אם הם מספיק חמורים, צריכים להיות 
מנותבים להליך פלילי. אבל בסופו של דבר, ההליך 
המנהלי לא צריך לעסוק בזה. בחינה של יסוד נפשי 
מצריכה הליך שונה מההליך שנמצא בפנינו. לנו, 
אני חושבת, כוועדת אכיפה, אין כלים לבחון יסוד 

נפשי של מפרים.
:עו"ד צבי גבאי מה יקבע אם הטעות היא רשלו

נות? האם היה איזשהו סטנדרט סביר אובייקטיבי? 
הרגולציה בשוק ההון היא בהגדרה עמומה. מה זה 
מידע מהותי? האם יש לנו מידע פנים או אין לנו 
מידע פנים? אם אותה סיטואציה תובא לשולחן שלי 
ולשולחן של שוני, אנחנו עשויים להחליט דברים 
אחרים. אבל צריך לזכור שמותר לטעות, ולא כל 
טעות היא רשלנות, ואני חושב שבוודאי שאנחנו 
בעולם הזה של אכיפה מבוססת יסוד נפשי של 
רשלנות, זה משהו שצריכים להיות מאוד-מאוד 
זהירים איתו. אני חושב שלבוא ולקבוע שאנחנו רק 
הולכים על רף מאוד גבוה של רשלנות, או דברים 
שעליהם דיברנו, זה בסדר, אני לא בא ואני אומר פה 
הרשות מפספסת, אבל, הסיכון הזה, או החשש הזה, 
קיים. הוא מאוד-מאוד מטריד את שוק ההון והייתי 

מאוד שמח אם אפשר היה לצמצם אותו.
ד":ר לאה פס:רמן-יוזפוב: אני חושבת שאנחנו 
מסכימים על יותר דברים מאשר חלוקים, ובעיניי 
חסר פרסום לציבור מהי עמדת הרשות - באיזה 
מקרים מעמידים לדין, באיזה מקרים לא. אם אנחנו 
מסתכלים על התיקים, ברובם לא מדובר על רשלנות 
רגילה, שאנשים מאוד פוחדים ממנה. יכול להיות 
שהם פוחדים בצדק, כי הם לא מודעים לזה שבפועל 

קורים דברים אחרים. 
נייג:ר: אסכם ואומר שיש פה הליך  עו"ד אייל 
שהוא מאוזן בסופו של דבר, גם במבנה החקיקה 
שלו ובוודאי בדרך היישום שלו. לגבי הנושא של 
היסוד הנפשי, באמת רשלנות היא יסוד בעייתי, אבל 
אני מציע לא לעבור לעולמות של יסודות נפשיים 
גבוהים יותר, כמו כוונה. לצד העובדה שיש פה הליך 
שהוא לא אדברסרי, יש פה גם הליך שמוכרע במאזן 
הסתברות. זה לא קבוע בתוך החוק, אבל ישנה כבר 
פסיקה של המחלקה הכלכלית בעניין הזה. ולכן אני 
חושב שהמזיגה של הוכחת יסוד של כוונה בהליך כזה, 
ואם נוסיף לפה גם את הנושא של הגבלת כהונה, זו 
איזושהי מזיגה לא טובה שלא הולמת את ההליך הזה, 
ולכן לא הייתי הולך למקומות של יסוד נפשי גבוה 

מרשלנות שיש בו כבר מורכבויות ובעייתיות. 
עו"ד עדי זלצמן: האכיפה המנהלית נמצאת פה 

ווההערכה שלי שהכמות תגדל בסופו של דבר מסי
בות כאלה ואחרות. חשוב שתסבירו לשוק איך זה 
עובד, מה צפוי, כי היום זה משהו מפחיד ודרושים 
כללי משחק ברורים וידועים מראש. כמובן, בתור 
עו"ד מהשוק הפרטי, אנחנו מחכים להקלות. אנחנו 
מבינים שצריך להעניש את מי שבאמת מגיע לו 
להעניש. אבל יש מקרים של היסטוריה נקיה והנזק 
שנגרם בהפרה הוא מינימאלי, אז תהיו טיפה יותר 
עדינים, יותר רכים. תסבירו מתי יש התרעה, מתי 
יש מתן כתב התחייבות. עלתה האפשרות לתת 
ערבות למקרים כאלה או אחרים. לאו דווקא ישר 
לתת את הקנס. חינכתם את השוק, עכשיו תסבירו 

לו איך לעבוד. 
עו"ד יו:רם ל. כהן: אני חושב שהמנגנונים השפיעו 

ויש את האפשרות עכשיו להסתכל ולה ובשוק 
גיד: בואו נתיר את הרסן, נעשה הבחנות במקרים 
מסוימים ובהם נאפשר גם לעשות את הפתרון של 

ושיפוי וביטוח. נקבע כללים בצורה מסודרת ונאפ
שר לחברות גם את הביטוח והשיפוי, שזה חשוב 
מאוד. באשר לסוגית תוכנית האכיפה הפנימית, 

הפנים-חברתית, אם אפשר צריך להעלות אותה 
לרמה גבוהה יותר, כשהמשמעות היא לתת צ'ופרים 
לחברות שעושות את זה ומיישמות את זה. יש שלל 
רעיונות בעניין הזה. אם אפשר יהיה גם לייצר איזה 
מודל שיהיה הבסיס לפורמט של תוכנית אכיפה 
מנהלית, אני חושב שזה ישפר וגם יסייע לחברות 
כדי ללכת לכיוון הזה. בתשקיפים אנחנו יודעים שיש 
מודלים. חברות שמנפיקות גז, יש מודלים. חברות 

שמנפיקות נדל"ן מניב. 
עו"ד שוני אלבק: אני חושב שצריך לעשות שינוי 
והשינוי צריך לבוא בשני שלבים. השלב הראשון זה 
כל אחד במסגרות שהוא פעיל בהן וגם יכול להשפיע 
עליהן. השוק הפרטי בהחלט עשה צעד גדול מאוד 
בכיוון של הגברת הציות לחוק וצריך להמשיך בזה. 

ואני חושב שוועדת האכיפה המנהלית יכולה, במס
גרות שיש לה, לטפל בנושא של הרשלנות, למרות 
שלכאורה אתם אומרים אין סמכות, אני חושב שיש 
לכם סמכות לקבוע מתי זה רשלנות ומתי לא, כי יש 
פה פיל בחדר. לפיל הזה קוראים רשלנות. למרות 
שכולם אומרים שלמעשה לא אוכפים ברשלנות, 
אלא אוכפים כאשר יש רמת יסוד נפשי גבוהה יותר, 

והחשש הוא שהחוק הזה מטיל בסוף רשלנות שנ
בדקת בדיעבד. המרווח העצום הזה בין מה שקורה 
בפועל לבין מה שהחוק מאפשר, והעיוות שנוצר 
כתוצאה מזה, הוא דבר שצריך לסגור אותו. אז נכון, 
צריך לסגור אותו בחקיקה, אני מודה, התקלה הייתה 
במהלך החקיקה, לא בגלל מי שיושב פה, אבל זה 
לא משנה. הייתה תקלה, עכשיו צריך לפתור את 
התקלה הזאת, והתקלה צריכה להיפתר גם במסגרת 
של המדיניות של הרשות ושל הוועדה, ובסופו של 

דבר, גם במסגרת החוק.
אילנה מודעי: זה גם יפתור את בעיית הביטוח 

והשיפוי.
עו"ד שוני אלבק: ברור, זה יפתור גם את בעיית 

הביטוח והשיפוי.
השופטת בדימוס ב:רכה אופי:ר-תום: אני מסכימה 
בעיקרון עם שּוני לגבי המפתח של ניתוב התיקים. 
זאת אומרת, אני חוששת שבמצב  של היום, קשה 
מאוד לעשות את מה שאנחנו כן עושים - לקחת 
תיקי רשלנות גבוהה ולהודיע שיש כאן למעשה 
מודעות, ובכל זאת לטפל בהם בכלים של ועדה 
שמטפלת בתיקי רשלנות. האמת היא שאני לא כל 

וכך מבינה את המונחים. לא מבינה מהו המונח "רש
לנות", מהי "רשלנות חמורה"  ומהי "רשלנות בתום 
לב". האם אפשר בכלל לדבר על רשלנות בתום לב? 

אם כן, מהי רשלנות שלא בתום לב? 

להסביר את מדינות האכיפה
במובן מסוים, אילנה  עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: 

וורוני, אתן הכתובת של חלק גדול מהדברים שנא
מרו פה. הייתי שמחה אם הייתן מאמצות לפחות 
את ההערות שנשמעו לגבי שתי הנקודות שצצו 
פה בשכיחות הכי גבוהה - הקושי הגדול הטמון 
וביטוח; והקושי הקיים לגבי  באיסור על שיפוי 
הפרות שמתבצעות ברשלנות, וחוסר הבהירות לגבי 
מדיניות הרשות ומותב האכיפה המנהלית בהתייחס 

לאכיפתן.
אילנה מודעי: שמענו פה הרבה רעיונות ואנחנו 
ונדון  ניקח אותם לתשומת ליבנו ונשקול אותם, 
בהם בבית פנימה. דה פקטו, וחלק מעורכי הדין 
גם מסכימים איתי, אני חושבת שאנחנו מיישמים 
את דבר החקיקה הזה באופן מידתי ובאופן יחסית 
מקל, בהשוואה לסמכויות שניתנו לרשות ניירות 
ערך ולוועדת האכיפה במסגרת החוק. אבל יכול 
להיות שאנחנו צריכים להחצין את דרך היישום 
המידתית שלנו במסגרת של מדיניות אכיפה. אולי 

כהמשך לפרסום שעשינו בתחילת הדרך, על אמות 
המידה לניתוב התיקים שלנו, כדי שהציבור ידע 
כיצד אנחנו מנתבים את התיקים. ייתכן שיש מקום 
לפרסום מדיניות האכיפה של הרשות, שבה נסביר 
את ההתמקדות שלנו במעורבים מרכזיים, באירועים 
ברורים יחסית של הפרה ובמקרים עם אינטרס 

ציבורי גבוה, כגון רשלנות גבוהה. 
:רוני טלמו:ר: אני רוצה להזכיר שבסופו של דבר, 
הליך האכיפה המנהלית זה הליך שמתחיל במצב 

ושלדעת הרשות הייתה הפרה של החוק. אנחנו מד
ברים על הליך של הטלת סנקציה במצב של הפרת 
חוק. זה הליך שהוא קל יותר מהליך פלילי, אבל זה 
כן הליך של הטלת סנקציה. אני חושבת שלבחון 
יסוד נפשי בתיק ספציפי, כדי שזה גם יהווה חלק 
מההכרעה, זה מחייב הליך מסוג אחר לגמרי. אבל 
בהחלט אני מסכימה עם מה שנאמר פה, שלא כל 
טעות היא רשלנות. אנשים טועים וזה ברור, אנחנו 
לא מושלמים ולא מלאכים, ולכן גם בהחלט נראה 
לי, באופן אישי, גם מהצד שלי בוועדה, הכיוון שאם 
אדם התרשל בגלל טעות בתום לב, או במצב שאין 
נסיבות מחמירות, או במצב שהאינטרס הציבורי 
הוא יחסית מצומצם, נקרא לזה איך שנקרא לזה, 
אבל אפשר לקרוא לזה גם 'תיקים קלים', לא בהכרח 
צריך שהמצב יגיע בשל כך להטלת סנקציה עליו 
של עיצום כספי. יכול להיות שבמצבים כאלה נכון 
לנקוט הליך רק נגד החברה, או יכול להיות שזה 

מצב שלא צריך בכלל לנקוט הליך.

רב-שיח

הנגזרת, בתחומים מסוימים, גם פה, זה אחריות 
נגזרת על הפרות דיווח. הדיווח הוא בלב האחריות 
של התאגידים המדווחים והאחריות הנגזרת נועדה 
להעלות את רמת הפיקוח של החברה על כך שלא 

יבוצעו הפרות של חוק. 
אין ספק שיש עלייה מאוד משמו  עו"ד צבי גבאי:
ועותית באנרגיה ובמודעות לממשל תאגידי ולתהלי

כים פנימיים בתוך החברות. יש ישיבות דירקטוריון 
בגופים פיננסיים שבהן לא נאמרת מילה אחת על 
הביזנס, על העסק. הכל רגולציה. בעיניי זה מעוות, 
כי בסוף, אם לא ידברו על הביזנס לא יהיה ביזנס, 
ואז אף אחד לא יוכל לממן את הממשל התאגידי 
ואת הרגולציה. אני חושב שזה משהו שצריך להטריד 
גם את רשות ניירות ערך. אני זורק את זה כהערה. 
:עו"ד עדי זלצמן ממה שאני רואה בחברות הציבוו
וריות, ברור לי לגמרי שהנושא הזה של אכיפה מנה

לית, בדגש על כל הנושא כמו תוכניות אכיפה, תופס 
מקום לא מבוטל במסגרת הדיונים בדירקטוריונים. 
הליכי האכיפה לצד עוד שינויים - בית המשפט 
הכלכלי, האכיפה הפרטית, כל התביעות הייצוגיות 
והנגזרות, תיקוני החקיקה שהיו, 16, 20 - תרמו לא 
פחות להעלאת הרמה של הממשל התאגידי בישראל. 
אז אני חושב שבסך הכל יש תרומה. אני לא בטוח 
שדווקא האכיפה המנהלית היא זו שתרמה לרמת 
הממשל התאגידי הגבוהה ביותר. אני חושב שמה 

שתרם יותר מהכול, זה בית המשפט הכלכלי. 
השופטת בדימוס ב:רכה אופי:ר תום: מדוע?

עו"ד עדי זלצמן: אני חושב שהשופטים עשו את 
שלהם בבית המשפט הכלכלי. הפרסונות, הסמכות 
שניתנו להם בחוק, הם עשו את שלהם. בית המשפט 

הכלכלי היום, עושה את שלו. הוא מרתיע.
עו"ד אייל נייג:ר: אני חושב באמת שעודף רגולציה 
זה דבר לא טוב, כולם יסכימו. אבל אני חושב שבסופו 

ושל דבר, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז לא כצ
עקתה. אנחנו יכולים לראות שבארבע שנים שלפני 
החוק היו 43 תיקים פליליים. אפס תיקים מנהליים, 
כי לא היה דבר כזה. ולאחר מכן יש לנו 21 תיקים 
פליליים ו-24 תיקים מנהליים. זאת אומרת, בסך 
הכל, 45 תיקים. אני מדבר על נתונים מ-2008 עד 
2011 ולאחר מכן מ-2012 ו-2015. חשוב גם ההרכב 

והפנימי של התיקים האלה. רואים שמחציתם פלי
וליים ומחציתם מנהליים. מה שאני מנסה לומר, שב

סופו של דבר, לא הייתה כנראה התרחבות באכיפה, 
והאכיפה הוסטה מהפלילי למנהלי. אני חושב שזה 
מסר טוב למנהלים ולחברות, שלא נמצאים באותם 
עולמות פליליים, אלא נמצאים בעולמות מנהליים. 
עוד דבר שחייב להיאמר, למרות שאין הנחתום 
מעיד על עיסתו, אבל כל התהליך הזה מנוהל בצורה 
מאוד-מאוד מבוקרת. גם מצד רשות ניירות ערך, 
שבאמת מביאה את התיקים המובהקים. הענישה 
הייתה מצומצמת ומוגבלת, היה איפוק מאוד גדול 
בתיקים האלה, וזה ממשיך דרך מוטבי האכיפה. לא 
היה הסדר שהוועדות לא התעמקו בו ונתנו את מלוא 
תשומת הלב לטענות של הצדדים, לדברים שמובאים 
בפניהם. הם פעלו בשיקול דעת מלא. אני חושב שזה 
גם מסר די מרגיע לשוק, שמראה שהדבר הזה הוא 
לא קבלני. אני חושב שעל האחריות הפיקוחית צריך 
להסתכל דרך אותה חזקה, אותה הגנה שהיא ניתנת, 

בהפעלת תוכניות אכיפה, שזה הוזכר קודם לכן. 
עו"ד שוני אלבק: בעיניי, אכיפה מנהלית זה לא 
ממשל תאגידי. אכיפה מנהלית עוסקת בהפרות של 

ושוק ההון ולא בממשל תאגידי, ולכן גם בית המש
פט הכלכלי עוסק בממשל התאגידי. מה משמעות 
הממשל התאגידי? משמעותו שיהיה תהליך נכון 

בחברה, שבסופו תתקבל ההחלטה הנכונה מבחינה 
עסקית. זה בכלל לא קשור לאכיפה ולכן אנחנו לא 
יכולים להשוות ביניהם. יש ממשק מסוים בין אכיפה 
מנהלית לממשל התאגידי, אבל זה בשוליים. אני 
חושב שתוכניות האכיפה הפנימיות צריכות להתרחב 
ולעסוק גם בממשל תאגידי. אני חושב שהרשות 

וווועדת האכיפה המנהלית צריכות לייצר את התמ
ריץ לעשות את זה. אני מצפה שבמדיניות האכיפה 
המנהלית של הרשות, תילקח בחשבון גם השאלה 
האם הייתה תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית או 

לא, אני לא ראיתי את זה עד היום.
בפועל, העידוד היחיד להכנת תוכנית אכיפה 
פנימית אפקטיבית הוא אותו סעיף של אחריות 
פיקוחית. בעיני, התמריץ הזה אט-אט מאבד מכוחו. 

ואני לא מקבל לגמרי את ההבחנה שכל מה שברש
לנות הולך למנהלי, וכל מה שבכוונה הולך לפלילי, 
ואני חושב שזה מחזיר אותנו בדיוק לאותה בעיה. 

וכי כשמדברים על עודף רגולציה, מה אומרים וב
צדק? אומרים: פעלתי ברשלנות ואני עלול לעמוד 
בפני הליך ולקבל קנס וגם הגבלת עיסוק. זה עודף 

רגולציה.
השופטת בדימוס ב:רכה אופי:ר תום: למה?

עו"ד שוני אלבק: מכיוון שכולנו פה עשויים להיות 
רשלנים, לא צריך להטיל הגבלת עיסוק כתוצאה 
מזה. האם יעלה על דעת מישהו שיפגעו בפרופסיה 
שלו, במקצוע שלו, בגלל שהוא רשלן? אני חושב 

שזה קיצוני מאוד. 
עו"ד :רוני טלמו:ר: אני בהחלט מסכימה עם שוני 
שהתפקיד של האכיפה המנהלית, בהקשר שלנו, הוא 
לכסות מקרים שיכולים להיות, מבחינת הנסיבות 
שלהם, גם פליליים וגם מנהליים. התפיסה שלנו 
במשרד המשפטים היא שבמקומות שבהן אותו 
מעשה יכול להוות גם עבירה פלילית וגם עבירה 
מנהלית, ברירת המחדל צריכה להיות העדפת הליך 
מנהלי, שהוא מקל יותר עם המפר בהיבטים רבים, 
ושהאפשרות הפלילית תישמר לתיקים הגדולים 
והכבדים ביותר. התוצאה, כמו שאנחנו גם רואים, 
זה שההליך המנהלי משמש במקרים רבים כדי 
להקל במקרה של הפרה, לעומת מה שהיה יכול 
לקרות אילו ההליך היה פלילי. לגבי הנושא של 
העלאת רמת הממשל התאגידי. קודם כל, נראה לי 
שאפשר לסכם שיש פה עוד הסכמה, פחות או יותר, 
שחל שיפור ברמת הממשל התאגידי בחברות. יש 
כל מיני דעות האם זה קרה בגלל האכיפה או בגלל 
כללי הממשל התאגידי עצמם. מהמקום שלי אני 
יכולה להגיד שאת החקיקה ואת הרגולציה כותבים 
במטרה שיקיימו אותם, ולא כדי שהם יישארו אות 
מתה, ולכן אני שמחה לשמוע את הדעה הזאת, אבל 

ודווקא היישום הרציני של הרגולציה על-ידי החב
רות מאפשר לרגולטורים בעת הזו להיות מוכוונים, 
ואפילו אפשר להגיד מחויבים, להקלות במקומות 

שבהם הרגולציה היא עודפת. 
אילנה מודעי: אני מסכימה פה עם רוני והרשות 
באמת נוהגת כך. הרשות מנתבת להליכים מנהליים 
לא רק מקרים של רשלנות גרידא, שאנחנו רואים 
בהם אינטרס ציבורי גבוה להעמיד לדין, כי יש פה 
הפרה ברורה, בוטה, שאולי נעשתה ברשלנות; אלא 

וגם במקרים שנעשו מעבר לרשלנות, שנעשו ברש
לנות גבוהה, אפילו במודעות, רק שההיקף שלהם 
יותר מצומצם- זו הפרה נקודתית שלא נגרם בה 
נזק רחב לציבור, אחרי כמה ימים היא תוקנה, ולא 
היה כמעט מסחר ולא נגרם נזק בעצם למשקיעים 
אחרים. כלומר, אנחנו רואים בעצם ביסוד הנפשי 
של הרשלנות, סוג של יסוד מינימום. רואים את זה 
בלא מעט תיקים, שניתבנו מקרים שבהם הנסיבות 
יותר חמורות, תיקים שחד-משמעית, אם לא הייתה 

קיימת האכיפה המנהלית, היו מנותבים להליך פלילי 
ארוך וממושך. אני לא בטוחה שההליך הוא הליך 
שבו אי-אפשר להוכיח מודעות. במקרים מסוימים 
אפשר להוכיח מודעות, כמו שמוכיחים את זה גם 
בארצות הקונטיננט, ולא חייבים תמיד שדרך הדיון 
תהיה כולה על טהרת הדיון האדברסרי שבו שומעים 
עדים בעל פה. רק לומר שעלינו לוותר על היסוד 
הנפשי של הרשלנות, לומר את זה בצורה כזאת 
רוחבית וקלה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. כי 
חוק האכיפה המנהלית מבוסס על איזונים. יש יסוד 
נפשי של רשלנות אל מול סנקציות מוגבלות. יש 
פה מארג שלם של איזונים, ולבוא ולהוציא רק את 
הרכיב של הרשלנות, ולצפות שההליך הזה ימשיך 
להיות כמו שהוא, הליך מהיר, יעיל, מאוזן, ללא 
סטיגמה, מצד אחד, וסנקציות מוגבלות מצד שני, 
זה ציפייה שצריך לבחון אותה. לא צריך לרוץ אליה 

ללא בדיקה מעמיקה.
השופטת בדימוס ב:רכה אופי:ר-תום: "אני מסכימה 

ובעיקרון שמרבית תיקי שוק ההון צריכים להיות מנו
תבים היום לתחום המנהלי. לא רק אצלנו כך. העולם 
הכלכלי כולו נוטה היום אל המשפט המנהלי בכלל 
ואל המשפט המנהלי – ההסכמי בפרט. הבה ונלך  גם 
אנו בדרך זו, קרי, בדרך של ניתוב מרבית התיקים 

והאלה אל המשפט המנהלי,  כך שרק התיקים המו
בהקים, הדנים בעבירות חמורות ובנזק מובהק, יידונו 
במישור הפלילי. אני חושבת שגם החברה ערוכה 
לכך היום, וגם המערכת המשפטית.  אין לשכוח גם 
זאת, שופטי הפלילי העוסקים בתיקי ניירות הערך, 
עמוסים מעל לראש גם בתיקים מתחומים אחרים". 
עו"ד צבי גבאי: הליך האכיפה המנהלי נעשה 
על-ידי חוקרים פליליים והוא מאוד אגרסיבי. הוא 
לא כמו הפלילי, אבל זה לא פיקניק. זה חוויה מאוד-
מאוד לא נעימה. בוודאי כשמזמינים אותך לרשות 

וכשאתה אפילו לא יודע במה אתה מתושאל. למ
עשה, מה שעלה פה מהדיון זה שבפועל הרשות 
מפעילה סטנדרט שהיא לא נוקטת הליכים בתיקי 

והרשלנות, אלא רק בתיקים מחמירים. יש לזה מש
מעות מאוד גדולה ולכן הרשות צריכה להצהיר על 
זה וזה יפחית את החששות. זה יאפשר לאנשים 
להרגיש יותר טוב עם עצמם. אתם יכולים בהחלט 
לבוא ולהגיד, תוכנית אכיפה פנימית בעינינו זה 
מענה לרשלנות. ככה אנחנו בכלל משיגים פה כמה 

ציפורים במכה אחת.

ההליך המנהלי והיסוד הנפשי
עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: אני רוצה להזכיר לכולם 
650 חברות ציבוו  שלפני לא הרבה שנים היו כמעט
ריות בבורסה והיום יש כ-450. אנחנו עושים סקרים 
די תכופים לעניין סיבת המחיקה הדומיננטית ומגלים 
שגם לאכיפה המנהלית יש מקום של כבוד. היא לא 
בראש הרשימה, היא גם לא במקום השני, אבל היא 
קיימת והיא מטרידה. אני רוצה לקוות שאנחנו לא 
נתכנס שוב בעוד שנה-שנתיים מסביב לשולחן הזה, 
וזה יהיה בבחינת 'הניתוח הצליח והחולה מת'. כי 
החולה שלנו היום, שוק ההון הישראלי, נוטה למות. 
:עו"ד יו:רם ל. כהן אבל לא בגלל האכיפה המו

נהלית.
:עו"ד שוני אלבק בעיני זו לא הסיבה הרלוונו

טית. 
עו"ד ענת פילצ:ר-סומך: אנשים אומרים שהם 
לפעמים מרגישים שהזכויות שלהם מקופחות לנוכח 
זה שאין בהליכי האכיפה המנהלית בישראל כללי 
Due process מובהקים . אבל השאלה האמיתית 

היא אם לא ראוי שהליכי אכיפה מנהלית יתמקדו 
אך ורק בהפרות של רשלנות. 

:רוני טלמו:ר: אמרתי, שתיקים מאוד חמורים שבהם 

רוני טלמור: "דווקא היישום 
הרציני של הרגולציה על-

ידי החברות צריך לאפשר 
לרגולטורים להקל במקומות 
שבהם הרגולציה היא עודפת"

עו"ד יורם ל. כהן: "המנגנונים 
השפיעו בשוק ויש את 

האפשרות עכשיו להתיר את 
הרסן, כאשר במקרים מסוימים 

יתאפשר שיפוי וביטוח"

השופטת בדימוס ברכה 
אופיר-תום: "אני מסכימה 

בעיקרון שרוב התיקים צריכים 
ללכת למנהלי היום. גם החברה 

ערוכה לכך וגם המערכת 
המשפטית ערוכה לכך"

אילנה מודעי: "יש מקום 
לפרסום מדיניות האכיפה 
של הרשות, שבה  נסביר 

את ההתמקדות שלנו 
במעורבים מרכזיים, באירועים 

ברורים של הפרה ובמקרים 
של רשלנות גבוהה"

עו"ד ענת פילצר-סומך: 
"לפני לא הרבה שנים היו 

כמעט 650 חברות ציבוריות 
בבורסה והיום יש כ-450. 

אני רוצה לקוות שלא נתכנס 
שוב בעוד שנה-שנתיים 

מסביב לשולחן הזה, וזה 
יהיה בבחינת 'הניתוח 

הצליח והחולה מת'. כי 
החולה שלנו היום, שוק ההון 

הישראלי, נוטה למות"
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Finnegan partners Gerson Panitch and Jeffrey Berkowitz will follow up last year’s keynote 
with examples of how cybertech companies continue to strategically patent their inventions, 
competitive intelligence on the current landscape of cybertech patenting, and insights  
into how you can help your company develop blocking patents to gain exclusivity and  

boost valuation.


