נבות תל צור:
אנחנו רואים את המאמצים למכן את נושא ניהול הסיכונים לא רק אצל נותני שירותים פיננסים אלא
גם של תחבורה ועוד .התמונה של חשיפת המנהלים היא תמונה לא פשוטה .המגמה של המשפט
הישראלי היא הולכת ונמשכת של כירסום זכויות .קודם בחקיקה אח"כ ברגולציה והיעדר סובלנות
וסבלנות כלפי מנהלים .התופעות האלה מנומקות בטיעונים טובים שעיקרן כי העברינות הכלכלית
הופכת להיות מתוחכמת יותר.
הצורך להתיישר עם מדיניות מתקדמת בעולם ולכן יש חקיקה ולכן יש טיעונים כבדי משקל .מאד
התרשמתי מחוברת הכנס ואף את הדברים של נגה שאמרה כי יו"ר הרשות אמר כי יפעיל במשורה
את האכיפה המנהלית.
לכאורה אנחנו השחקנים בשוק ודאי הסנגורים צריכים לברך על קיצוץ בהליכים הפלילים .ההשלכות
של ההליך הפלילי הן קשות ולכן צריך לברך על כל הליך שמחליף את ההליך הפלילי .המשפט הפלילי
הוא הליך דווקני והיום במשפט הישראלי אין חזקת חפות ואם יש טענות ואין הוכחות מוחלטות או אם
האיש היה בלחץ ונתן מידע לא מדוייק הרי שזו תשתית .המשפט המנהלי דרגת ההוכחה שלו היא
שונה לגמרי והיא יכולה להטיל האשמה מנהלית גם אם אין כוונה.
חוק האכיפה המנהלית קובע ששימוש במידע פנים כשמקורו במידע פנים היא הפרה כאשר ההפרה
יכולה להוביל לתוצאה קשה אפילו של הרחקה מכהונה .אני חושב שהאוזר נבהל מהתדמית הרכה
שניסו להדביק לו ועשה כמה מהלכים אגרסיווים .גושן חתם על הוראות שמנחים תאגידים מתי
להעביר אדם מתפקידו וכן הלאה ,אתה צריך לשקול ולהראות לרגולטור ששקלת בכובד ראש דברים.
נושא הגשת כתב אישום ,כתב אישום אם מוגש הרי ששהיה פרקליט שחשב שיש תשתית ראייתית
שמצריכה הסברים ,עובד בגוף מבוקר ,שנסגר נגדו תיק עליכם לבדוק מדוע נסגר התיק אם מחוסר
אשמה אם מסיבה אחרת ,אז אין לנו מוסד לביקורת של הפרקליטות אני מאד מקווה שאנחנו לא
עדים שהייתה טעות להביא סנגור בכיר לתפקיד היועמ"ש.
החשיפה הפלילית של נושאי משרה ואת החשיפה הזאת אני מחלק לשתי קטגוריות עיקריות  :האחת
 ,מדברת על אחריות ישירה לביצוע עבירה והשנייה אחריות עקיפה לביצוע עבירה.
אחריות ישירה לבציוע עבירה – יש את הסברה שאדם שבעל משרה בחברה אין לא כל זכות אחרת
מאדם אחר להיפך אם אתה נושא משרה יש לך אחריות מוגברת .מנהל נתפס באחריות אישית גם
כשהוא מייצג חברה כי הוא עבר את העבירה באופן אישי.
יש תת קבוצה שיכולה לחשוף מנהל לאחריות ישירה כלומר האיש באופן אישי לא מעורבת במהלך
אבל יכוף בעבירה רק מתוקף תפקידו .נושאי המשרה הם מנהלים אבל מה קורה עם הפרת חובת
פיקוח ,המגמה היא שמנהלים שיש להם חובת פיקוח צריכים לשאול את כל השאלות ולבקש את כל
המסמכים.
אחריות עקיפה היא עליית מדרגה .אחריות כזו היא להטיל אחריות על מנהל כי החברה שלו עברה
עבירה .אם תאגיד עבר עבירה ניתן להחיל עבירה פלילית על המנהל ,האיש יכול להיות בחו"ל באותו
היום אך אם החברה שלו עברה עבירה הוא יואשם.

