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הלכות חדשות

 (ביג)מידע פנים = כספיים דוחות

 (אפריקה)עתיד פני למידע צופה מהותיות מבחן קיבוע

 (אפריקה)מידע שיש לגביו חובת גילוי = פנים מידע

 (שכטר/אקסטרא)אחריות זהה בתשקיף ובדיווח שוטף רמת
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רשלנות ותום לב  

 (ביג)לב אינה טענת הגנה מספקת תום

 המבחן הוא רשלנות–בסופו של דבר

 מבחן אובייקטיבי–רשלנות
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הסתמכות

 (ביג)חוות דעת משפטית מהי

 (ביג)הסתמכות על יועץ משפטי פנימי

 (ביג)מפני רשלנות הגנה = חוות דעת בכתב מיועץ משפטי חיצוני

 (אפריקה)נושאי משרה אחרים על דיווחים הסתמכות אחראי על

(נושאי משרה/אקסטרא)ח מבקר "הסתמכות על רו
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אחריות רואי חשבון מבקרים

 החשבון מחויב לשקול באופן עצמאי את הנחת העסק החי רואה

(גליקומיינדס)

(שכטר/אקסטרא)עיקרי ח הינו שומר סף "רו

 הלקוחלנקוט גישה של כבדהו וחשדהו מול עליו

מבקר לא יתעלם מסימנים מחשידים או מספק  ח "ור

ח מבקר אינה פחותה מאחריות נושאי המשרה"אחריות רו

הגילוי  הנוגע לדיני בכל תפקיד מתרחב ומרכזי ח מבקר "לרו

מה בין שכיר לשותף?
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הסדרי פשרה

 להודותניתן להתפשר מבלי האם?

שלאלמעט אלה , כל ההסדרים אושרו עד היום...

כיבוד הסדרים

האכיפה של הרשותמדיניות , טיב הראיות, חומרת ההפרה

 המפרספציפיות של נסיבות

 דומיםעונשים שהוטלו במקרים

 לנסות להגיע להסדרמתי כדאי?
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ביקורת שיפוטית על ההליך המנהלי

 (אפריקה מחוזי)ההחלטה נגזרת מסוג הביקורת

 ביקורת מנהלית–קביעה עובדתית

 ביקורת ערעורית–קביעה משפטית

 מאזן הסתברויות–מידת ההוכחה

סבירות העיצומים הכספיים
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פרסום החלטות ועדת האכיפה

 שלילת פרסום הינה חריג שיש , לפרסם את החלטות הועדהיש

להצדיקו

 למשקיעיםמידע מהותי = על אודות הליכי אכיפה מידע
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מספריםִמְספרים 

  הליכים פליליים

  הליכים מנהליים

רוב ההליכים המנהליים מסתיימים בהסדר

לא הייתה הפרה"אף הליך מנהלי לא הסתיים ב"

 ההליך נמשך עד שנה–יעילות

לרוב הקנסות עומדים בטווח:

 ח "מיליון ש15–2–חברות

 ח "ש200,000–100,000–נושאי משרה בכירים

 ח"ש100,000–ח מבקר "רו/ שומרי סף

 (  אקסטרא, גליקומיינדס)חמורים מאד במקרים –הגבלות עיסוק
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?בשגרהאיך נערכים 

 מכוונה לרשלנות–בהרחבת תחולת האכיפה הכרה

שיפור הממשל התאגידי בכל רמות התאגיד

התמודדות עם סוגיית הרשלנות

 עדכון תכניות אכיפה על פי כללי האכיפה המנהלית

יישום תכניות אכיפה
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?מנהליאיך נערכים לבירור 

מתי נערכים?

גילוי מרצון

 מנהליאכן מדובר בבירור האם?

מפר או עד?

  זכויות המפר

סוגיית החיסיון

  סוגיית השיבוש

 בכל שלבניתן להגיע להסדר
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