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בעשור החולף נחשף הציבור בישראל לשורת חקירות בפרשות 
מרמה כלכליות מרכזיות בעבירות תרמית, ובהן פרשת פסגות, 
נוחי  פרשת  ואחרים(,  זקן  בן  )ג'קי  פיננסיים  מנופים  פרשת 
דנקנר ופרשות אחרות. בנוסף, נחשף הציבור לשורת פרשות 
מרמה  עבירות  בתחום  פנים,  במידע  השימוש  איסור  בתחום 
בתחום  וכן  גבעוני  פלד  פרשת  כדוגמת  מסועפות  תאגידיות 
גיוס כספים מהציבור במרמה. כן הגיעו לתודעת הציבור פרשות 
שחיתות ומרמה מתוחכמות, חלקן גלובליות, שדיני ניירות ערך 
עמדו בבסיסן, שהבולטות מביניהן הן פרשות השוחד בחברות 

סימנס, שיכון ובינוי, חברת בזק וכמובן – תיק 4000. 
העשור החולף הוא מהבולטים בתמורות ובהתפתחויות בתחום 
דיני ניירות הערך, במהלכו התבצעה קפיצת מדרגה דרמטית. 
נחזים  שחלקם  הרבים,  והשינויים  התמורות  את  לאפיין  ניתן 

כפועלים בכיוונים שונים, תחת הכותרת: התמקצעות.   

הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 
המשפט  בבית  הכלכלית  המחלקה  הוקמה  העשור  בתחילת 
שחולל  העצומה  בחשיבות  להפריז  קשה  אביב.  בתל  המחוזי 

שינוי זה. מדובר בסיפור הצלחה בכמה פרמטרים:
ההליך  משך  של  משמעותי  וקיצור  הדיונים  ייעול  ראשית, 
המחלקה.  נוסדה  טרם  להליכים  בהשוואה  המתנהל,  המשפטי 
לכל  הנגרם  הדין  עינוי  את  כמובן  מפחית  ההליך  קיצור 
לבין  האישום  כתב  הגשת  בין  הזמן  טווחי  קיצור  המעורבים. 
מתן הכרעת דין וגזר דין )במקרה של הרשעה( מייצר ודאות 
לוודאות  המשווע  דינמי  שוק  שהוא  ההון,  בשוק  משפטית 

בסוגיות הנדונות.  
דיונים  בה  נערכים  הכלכלית,  המחלקה  הוקמה  מאז  שנית, 
הכלכלי-עסקי.  המשפט  מתחום  מורכבות  בסוגיות  מעמיקים 
המשפט  בית  של  והתמקצעותו  הנרכשת  מומחיותו  מכוח 
בתחומים הנדונים, שהם מורכבים מבחינה עובדתית ומשפטית-
עסקית-פיננסית, הצליח בית המשפט לפשט סוגיות מורכבות 
בתחום  מפתח  סוגיות  הוכרעו  היתר,  בין  בהן.  ולהכריע  אלה 
אמיתיות  עסקאות  של  קיומן  בשאלת  הייצוגיות,  התובענות 
בהקשר של עבירת התרמית, במגוון עניינים הקשורים להעמדה 
חובות  מתחום  רבות  בסוגיות  וענישתם,  תאגידים  של  לדין 
הדיווח הרובצות על תאגידים, בסוגיות בדבר האיסור בשימוש 

במידע פנים והקשר ביניהן, ועוד.
שיאמרו  יש  דרסטי,  באופן  החמיר  המשפט  בית  שלישית, 
שבאופן חד מדי, את הענישה בעבירות ניירות ערך ובעבירות 
הנלוות להן, בין אם על פי חוק העונשין ובין אם על פי חוק 

איסור הלבנת הון.  
במסגרת הלחימה בפשיעה הכלכלית, הוחמרה בעשור האחרון 
לא רק הענישה המוטלת בסוף ההליך, אלא אף נעשה שימוש 
הולך וגובר בהליכי ביניים במסגרת החקירה – תפיסה ולאחר 

מכן חילוט של רכוש הקשור בעבירה. בעשור האחרון, רשות 
והגדילה  זה  אכיפה  בכלי  השימוש  את  הגבירה  ערך  ניירות 
בהתאם ובעקביות את היקף תפיסות הרכוש, ובהם חשבונות 

בנק וחשבונות ניירות ערך.  
הליך  כך שנוסד במסגרתו  ערך  ניירות  חוק  תוקן  אלה,  לצד 
החלה  העשור  מראשית  ערך.  ניירות  ברשות  המינהלי  הבירור 
הרשות לבצע הליך תשאול מינהלי, שלאחריו מתקיימת בחינה 
ובעקבותיו, ככל שקיימת הצדקה  עצמאית של חומר הראיות 
עניינית לכך, מתקיים הליך משפטי בפני מותב מינהלי. הכול 
ותחת  ערך  ניירות  רשות  בשליטת  הבית",  "בתוך  מתבצע 
המינהליים  המותבים  יו"ר  למשל,  כך  ערעור.  למעט  פיקוחה, 

הם עובדי רשות ניירות ערך. 
העיסוק המשפטי בתחום ניירות הערך דורש אפוא התמקצעות 
ב"עוד עבירה פלילית"  אין מדובר  בו.  מיוחדת של העוסקים 

כאחיותיה בספר החוקים. 
תהליכים  של  והבנה  מומחיות  המצריך  מורכב,  תחום  זהו 
כלכליים ופיננסיים. בתוך כך, תחום האכיפה המינהלית מעלה 
סוגיות חדשניות בדיני ניירות ערך ובהן ביחס להיקף שיקול 
הדעת של המעורבים ולמעגל המעורבים החשוף להליכים אלה.
ערך,  ניירות  ברשות  התחום  במיסוד  פעיל  חלק  שנטל  כמי 
אבקש לציין כי עם הביקורת שנשמעה ביחס להליך המינהלי, 
ההליך נתפס כהליך המיטיב עם החשוד כמפר, שהרי הוא מהווה 

חלופה להליך הפלילי, על כלל משמעויותיו הקשות. 
תחום נוסף בו התמקצעה הרשות הוא שיתוף פעולה במספר 
זירות: האחת, שיתוף פעולה בינלאומי – אכיפתי ורגולטורי – 
עם רשויות ניירות ערך זרות. בתחום זה קיים שיתוף פעולה של 
העברת מידע וביצוע פעולות חקירה בהיקף נרחב, הן מבחינה 

מספרית והן מבחינת טיב השירותים והמידע המועבר.
תחום נוסף של התמקצעות מתבצע אל מול רשויות האכיפה 
המשולה  טכנולוגית  קפיצה  התבצעה  החולף,  בעשור  בארץ. 
הדיגיטלי  לשימוש  הקשור  בכל  דור  שנות  של  להתפתחות 
לצרכי  בתפיסתם  הצורך  יותר  ומאוחר  אחסנתם,  בנתונים, 
מציאות  עם  להתמודד  נדרשות  האכיפה  רשויות  וכך,  חקירה. 
המשתנה תדירות, לצד שאלות הנוגעות לסמכות חיפוש בין-
לאומית, שאלות בדבר פרטיות, וכיוצא באלה שאלות ודילמות. 
מסמכים  בעיקר  תפסו  חיפוש  במהלך  העשור,  בתחילת  אם 
טלפונים  ובהם  מחשבים  בחיפושים  נתפסים  היום  בקלסרים, 
קיומה  להוכיח  רב  קושי  היה  העשור  בתחילת  אם  חכמים. 
רבות  פעמים  שכיום  הרי  המעשה,  בזמן  פלילית  מחשבה  של 
החברתיות  ברשתות  הנרחב  והשימוש  הדיגיטלית  התקשורת 

חושפים קיומה של מחשבה שכזו בזמן אמת.  
בנסיבות אלה וכחלק מההתמודדות עם המורכבות המשפטית 
ושיתופי  הקשרים  התהדקו  ופיתוחם,  הטכנולוגיים  והכלים 
האכיפה  רשויות  בין  והמודיעיניים  האסטרטגיים  הפעולה 
ורשות  התחרות  רשות  ערך,  ניירות  )רשות  השונות  הכלכלית 
בהם  משותפים  חקירה  צוותי  בהקמת  די  אין  כיום,  המסים(. 
גם  היחסיים שלהן,  היתרונות  החוקרות את  היחידות  מנצלות 
לא די בקידום משותף של יוזמות חקיקה בכנסת, אלא מתקיים 
רשויות  לאותן  המשתייכים  צוותים  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
אכיפה. שיתוף פעולה זה מוביל לא אחת לפריצות דרך חשובות.
ליבה  סוגיות  עם  להתמודדות  כלים  מהוות  אלה  פעולות 
יש  כי  ההבנה  מתוך  משפטית,  משמעות  בעלות  טכנולוגיות 
לארוב לקושי ולמצוא לו פתרון מתאים מוקדם, דווקא לאור 
ועוד  החולף  בעשור  שהתרחשו  הטכנולוגיים  השינויים  קצב 

לבטח יתרחשו בעתיד לבוא.
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