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: ה ל ש מ מ ם ה ע ט ת חוק מ ע צ ה ה ז ת כ מ ס ר פ ת  מ

 מבוא

גי נות בשוק ההון הישראלי הביאה לריבוי של סו ת הרבה שחלה בשנים האחרו ו ח ת פ ת ה  ה
גברת של משקיעים נות מו י י יות ההשקעה הפתוחות בפני המשקיעים, ולהתענ ירות הערך ותכנ י  נ
ת חסכון שונות. ציבור ו י ת בניירות ערך ובתכנ נותיהם להשקעו ית כספי חסכו י  קטנים בהפנ
יות ההשקעה וכדאיותן,  המשקיעים נזקק איפוא יותר ויותר לייעוץ מקצועי בדבר אפשרו
ר את ניהול תיקי ההשקעות לידי גורם שעיסוקו המרכזי ת מסויימות מעדיף הוא להעבי בו סי בנ  ו

 הוא בכך.

ת הוא מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות השקעה, קניה או ל יועץ ההשקעו קר תפקידו ש  עי
ירות ערך ונכסים פיננסיים אחרים. כיום ניתן ייעוץ כזה, דרך כלל, בסניפי הבנקים י  מכירה של נ
ים הגדולים, אך ישנם גם גופים ויחידים המספקים ייעוץ כזה, בין באופן אישי ובין בדרך  'המסחרי

ל פרסומים.  ש

ת בניירות ערך ובנכסים פיננסיים  ניהול תיקי השקעות הוא עיסוק שעיקרו ביצוע עסקאו
ל פי יפוי־כוח המקנה ׳למנהל שיקול דעת, כשהיקף שיקול הדעת נם של אחרים, ע  אחרים לחשבו
ירות י ת העוסקות במסחר בנ נה ממקרה למקרה. ניהול תיקים מתבצע כיום בעיקר בידי חברו  שו

ת בבורסה או באמצעות חברי הבורסה. ו ר לקוחות, כשהן עצמן חבר ך עבו ר  ע

ר ומתאים להפקיד של יועץ או מנהל תיקים,  אין כיום כל הסדר מחייב הקובע מי כשי
ת פרוץ לפעילות גורמים שונים ובכללם ל תיקים וייעוץ השקעו יהו  והתוצאה היא כי העיסוק בנ
ת טוהר מידות ומהימנות נ  גורמים שאינם עונים לדרישות מינימליות של התאמה וכשירות, מבחי

 אישית, השכלה מתאימה, ידע ונסיון מקצועיים.

 העדרה של מערכת רישוי מביא, בין היתר, גם לידי כך שעוסק אשר סרח במהלך ביצוע
ות  תפקידו אינו מנוע מלהמשיך ולשרת לקותות, אף כי העסקים כאמור מחייבים לפי טיבם נאמנ

ות כלפי הלקוחות.  וזהירות מרבי

ל ציבור יירות ערך ותכניות אחרות, מצד אחד, וקיומו ש יות ההשקעה בנ  בשל ריבוי אפשרו
ל משקיעים קטנים ובלתי מתוחכמים, מצד שני, הכרחי הוא ששירות הייעוץ וניהול התיק  גדול ש
ח יהיו מהימנים ככל האפשר ומכוונים להיטיב עם הלקוח. כמו־כן, חייב שירות כזה להינתן  ללקו

בעל השכלה ורמה מקצועית מתאימה.  בידי גורם הכשיר לתפקיד ו

ת ייוחד לבעלי ע כי העיסוק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעו  החוק המוצע בא לקבו
בת הרישוי תאפשר פיקוח שוטף על העוסקים במקצועות אלה לענין רמת השירות  רשיון בלבד. חו

 שהם נותנים ואמינותו, וכן תאפשר סינון מראש של גורמים בלתי מחאימים.

ססת על המלצות ועדה לבדיקת הסדרים תתיקתיים בתחום שוק ההון שמינה  הצעת החוק מבו
ת מאיר גבאי, המנהל הכללי דאז של משרד המשפטים.  שר המשפטים על דעת שר האוצר, בראשו
 גם ועדת החקירה לענין ויסות מניות הבנקים המליצה לחוקק תוק שיאסור מתן ייעוץ בידי מי שלא
לות היועצים והטלת אחריות מתאימה עליהם. ל רשיון לכך, ושייקבעו בו סייגים וכללים לפעו ב י  ק
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 חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות/ [89]
 התשמ״ת-987ו

ת ו נ ש ר ק א׳: פ ר  פ

 1. (א) בחוק זה - הגדרות

ל ייה או מכירה ש ל השקעה, החזקה, קנ גע לכדאיות ש ו ת״ - מתן ייעוץ לאחרים בנ  ״ייעוץ השקעו
 ניירות ערך ונכסים פיננסיים;

ת, בחוזרים, בדינים ו נ ת פרסומים בעתו ת באמצעו  ״ייעוץ״ - בין במישרין ובין בעקיפין, לרבו
, ובכל אמצעי אחר, למעט פרסומים שמוציא גוף הממלא תפקיד רח ות, בכלי החקשו נ  וחשבו
ת ב עת בעלי חפוצה כללי ת כ רת או בעיתון או ב  ציבורי ופרסומים בתום לב בכלי התקשו

ננסי מסויים; כס פי ייר ערך מסויים, או לנ  וקבועה אשר אין בהם, עצה בקשר לנ

 ״יועץ השקעות״ או ״יועץ״ - מי שעוסק בייעוץ השקעות;

ם ם של אחרי נ ננסיים לחשבו יירות ערך ובנכסים פי  ״ניהול תיקי השקעות״ - ביצוע עיסקאות בנ
 על פי יפוי כוח המקנה שיקול דעת:

הל תיקי השקעות״ או ״מנהל תיקים״ - מי שעוסק בניהול תיקי השקעות:  ״מנ

׳ - חוק ניירות ערך, התשכ׳יח-1968'; ך ר ירות ע י ק נ  ״חו

תר לתושב ירות ערך חוץ שמו י ירות ערך, וכן נ י ק נ ירות ערך״ - כמשמעותם בסעיף 1 לחו י  ״נ
 ישראל להשקיע בלם:

נות במטבע חוץ, בה, פקדו פה קצו ות לתקו נ ת פקדו נות לסוגיהם, לרבו  ״נכסים פיננסיים״ - פקדו
ת עתידיות, ת תסכון, ניירות ערך שמנפיקה הממשלה, עסקאו ו י פת גמל ובתכנ ת בקו  השקעו

ת בזהב, או זכות לאחד מאלה:  עסקאו

ירות ערך: י ת ניירות׳ ערך שהוקמה על פי חוק נ ת״ - רשו  ״הרשו

ותר מעשרים וחמישה אחוזים מן הערך  ״שליטה״ בתאגיד - החזקה במישרין או בעקיפין של י
ת דירקטורים שלו או ו ל הון המניוח המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או מהכוח למנ ב ש קו  הנ

 את מנהלו הכללי.

ל ות את ההגדרות ש ל הכנסת, רשאי, בצו, לשנ  (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים ש
ע מהן. ף עליהן או לגרו סי כס פיננסי״, להו ירות ערך״ ושל ״נ י  ״נ

ר כ ם י ה ר ב  ד

 הכנסת, לשנות את ההגדרות של מונחים אלה, להוסיף
 עליהן או לגרוע מהן. מטרת הוראה זז היא לאפשר הרחבה
 או צמצום של הנושאים שבהם יינתן הייעוץ במסגרת
 הבנקים, בהתאם לנםיון שיירכש ועם ההתפתחות של

 מכשירי השקעה חדשים (ראה פרק י׳ המוצע).

 סעיף 1 לצורך קביעת עקרון ייחוד המקצוע וחובת
 הרישוי מוצעות הגדרות של תחום העיסוק
 של ״ייעוץ השקעות״ ו״ניהול תיקי השקעות״. למטרה זו
׳ ו״נכסים פיננסיים״.  יוגדרו גם המונחים ״ניירות ערד
 מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של

, עמי 234; התשמ״ד, ממי 165. ח ״ כ ש ת  ם״ח ה
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ק כ׳: ייחוד העיסוק ר  פ

 2. (א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ או רשיון מנהל
 תיקים שניתן לו לפי חוק זה, והרשיון הינו בר תוקף.

ת אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים שניתן  (ב) לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעו
ר תוקף.  לו לפי תוק זה, והרשיון הינו ב

ת אלא  (ג) יחיד שהוא בעל רשיון לא יעסוק ביעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעו
ת תאגיד שהוא בעל רשיון. ר ג ס מ  כיחיד או ב

ל פי  (ד) ביצוע עסקה בנייר ערך על פי הוראת לקוח וללא שיקול דעת אינו טעון רשיון ע
 חוק זה.

 3. בעל רשיון על פי חוק זה:

 (1) לא יציע ניירות ערך לציבור:

ת: ו ה לענין זה בתקנ ע ב ק נ  (2) לא ישמש מפיץ או חתם, ולא יבצע כל פעולה ש

ל תאגיד ן של בן משפחתו או ש ן עצמו או לחשבו  (3) לא ירכוש ניירות ערך לחשבו
ירות ערך שמנפיקה י ל נ ר זה לא יחול ע  שהוא או בן משפחתו הינם בעלי ענין בו; איסו
ן זה, ״בן י ת משותפות בנאמנות: לענ ל קרן להשקעו ת ש  הממשלה ותעודות השתתפו
ל כל אחד מאלה: ל בןיזוג, או בן־זוגו ש  משפחה״ - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא ש

ירות ערך. י ל ענין״ - כהגדרתו בסעיף 37(א) לחוק נ ע ב  ״

ק ג׳: רישוי ר  פ

ל ב ק ת ל ו ש ר ת, יגיש בקשה ל ת או בניהול תיקי השקעו  4. המבקש לעסוק בייעוץ השקעו
 רשיון יועץ או רשיון מנהל תיקים, לפי הענין.

ת רשיון יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודו״חות כפי שיקבע שר ל ב ק  5. (א) בבקשה ל
ת, לאחר התייעצות ברשות. ו  האוצר בתקנ

 ייחוד העיסוק

 פע־לית אסורה
 על בעל רשיון

 כקשה לרשיון

 פרם׳ הבקשה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אלו הן הצעת ניירוח ערך לציבור, הפצה או חתמות או כל
 פעולה אחרת שתיקבע בתקנות, ובן רכישת ניירות ערך
 לחשבון בעל הרשיון עצמו או לחשבון בן משפחתו או

 תאגיד המצוי בשליטתו או בשליטת בן משפחתו.

 מטרת ההוראה למנוע מהעוסק בייעוץ השקעות או
 בניהול תיקים עבור לקוחות לפעול במקביל כגורם בשוק
 ההון עבור עצמו, דבר העלול להעמידו במצב של ניגוד
 ענינים בין חובת הנאמנות כלפי לקוחותיו לבין האינטרס

 שלו לקדם את עניניו.

 סעיפים מוצע לקבוע כי רשות ניירות ערך תשמש
 4 ו־5 הרשות המוסמכת למתן רשיון יועץ השק
 עות או רשיון מנהל תיקי השקעות, ולהסמיך את שר
 האוצר לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות ברשות, את
 הפרטים והמסמכים שייכללו בבקשה לקבלת רשיון.
 הרשות תהיה רשאית לדרוש פרטים או מסמכים נוספים

 שייראו לה דרושים לצורך החלטה בבקשה.

 סעיף 2 מוצע לקבוע כי הסדר הרישוי יחול על
 עיסוק בייעוץ ובניהול תיקיי השקעות בניי
 רות ערך ובכל סוגי הנכסים הפיננסיים, מאחר שלענין זה
 אין מקום לאבחנה בין ניירות ערך לבין אפיקי השקעה
 אחרים, הפתוחים גם הם בפני הציבור. חובת הנאמנות
 כלפי הלקוח וכללי הזהירות המוטלים על היועצים ומנהלי
 החיקים, אינם מצדיקים אבחנה בין סוגי השקעות אלה.

 עם זאת מוצע שלא תוטל חובת רישוי על מי שפוסק
 אך ורק בביצוע טכני של פקודות קניה ומכירה של ניירות
 ערך, שהרי בביצוע פקודות של לקוחות אין כל הפעלה

 של שיקול דעת מקצועי.

 לפי פרק ג׳ המוצע, הרשיונות יינתנו ליחידים
 ולתאגידים. מוצע כ־ יחיד לא יהא רשאי לעסוק בעיסוקים

 אלה במסגרת תאגיד שאיננו בעל רשיון.

 סעיף 3. מוצע לקבוע כי פעולות מסויימות יהיו
 אסורות על בעל רשיון לפי התוק. פעולות

n.30-.1987 ,ו החשמ״ח ל ם כ ק 1857, מ׳ ב ת חי  30 הצעו
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 החלטה כבקשה

 תנאים למתן
 ׳רשיון יועץ ליחיד

 תנאים למתן
 רשיון מנהל

 תיקים ליח־ד

.7 

 אלה

ת רשאית לדרוש מן המבקש פרטים או מסמכים נוספים אם נראה לה כי הדבר  (ב) הרשו
ת הענץ, לצורך החלטה בבקשה. בו סי  דרוש, בנ

ת בו ו יק רשיון למבקש, והיא רשאית להתנ ה הדשות כי יש להעתר לבקשה, תענ ר ב  6. (א) ס
1 . ם י א נ  ת

ר לה, תודיע ת ע ה ר לבקשה או כי קיים ספק אם יש מקום ל ח ע ה ת כי אין ל ה הרשו ר ב  (ב) ס
 למבקש את נימוקיה ותיתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, לפני מתן החלטתה.

ו תנאים יק רשיון יועץ למבקש שהוא יחיד אם נתקיימו לגבי ת מוסמכת להענ  (א) הרשו

 (1) מלאו לו עשרים וחמש שנים:

פת ן, ואם הורשע - חלפה תקו  (2) הוא לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלו
. 2 ת השבים, התשמ״א-1981 תקנ ות לפי תוק המרשם הפלילי ו  ההתיישנ

קבעו  (3) הוא ממלא אחר תנאי השכלה, כשירות, מומחיות וידע מקצועי, שנ
ות:  בתקנ

ת. ו ת מקצועיות בנושאים ולפי סדרים שנקבעו בתקנ ו נ  (4) הוא עמד בבחי

ות מקצועית. ת לענין ביטוח אחרי ו נ  (5) הוא עומד בתנאים שנקבעו בתק

יעצות עם ת לענין סעיף קטן (א)(3) עד (6) יותקנו בידי שר האוצר בהתי ו נ  (ב) תק
ת כאמור תנאים נוספים למתן הרשיון. ו ע בתקנ ת, וניתן לקבו  הרשו

ו ימו לגבי יק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד אם נתקי ת מוסמכת להענ  8. (א) הרשו
 תנאים אלה:

 (1) הוא ממלא אחר התנאים האמורים בסעיף 7:

 (2) הוא שימש לפחות שלוש שנים יועץ השקעות:

ת; ו קבע בתקנ  .(3) הוא בעל אמצעים כספיים כפי שנ

ת יעצות עם הדשו ת לענין סעיף קטן(א)(3) ייקבעו בידי שר האוצר לאחר התי ו  (ב) תקנ
ר ועדת הכספים של הכנסת.  ובאישו

 תנאים
 מוקדמים

 למתן רשיון
 לייעץ אד

 למנהל תיקים
 שהם תאגיד

ת מוסמכת להעניק רשיון יועץ או רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא תאגיד אם  9. (א) הרשו
ו תנאים אלה:  נתקיימו לגבי

ר ב ס י ה ר ב  ד

ות לענין ביטוח אחריות מקצועית וכן  שייקבעו בתקנ
 עמידה בבחינות מקצועיות. לגבי מנהל תיקי השקעות
 יידרש גם ששימש שלוש שנים לפחות יועץ השקעות
 ושיהיה בעל אמצעים כספיים. שר האוצר יוסמך לקבוע

 בתקנות תנאים נוספים למבקש הרשיון.

 סעיף 9 מוצע לקבוע תנאים מוקדמים למתן רשיון
 לתאגיד. תנאים אלה באים להבטיח כי
 לתאגיד יהיה הון עצמי מזערי, כפי שייקבע בתקנות, וכי

 בעלי תפקידים בתאגיד יהיו בעלי רשיונות.

 סעיף 6 מוצע לקבוע כי בטרם תחליט הרשות שלא
 להיעתר לבקשה, תודיע למבקש את נימו
 קיה ותיתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו:
 החליטה הרשות להיעתר לבקשה, היא תהיה רשאית

 להתנות את הרשיון בתנאים.

 םעיפים מוצע לקבוע תנאים מוקדמים שצריך לעמוד
 7 ו־8 בהם יחיד המבקש רשיון יועץ השקעות או
 רשיון מנהל תיקים. תנאים אלה יהיו בעיקרם גיל
 מינימלי, השכלה, כשירות וידע מתאימים, עמידה בתנאים

ח התשמ״א, עמ׳ 322. ״  ם

31 30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ו ה ל ס כ ת חוק 1857, ם׳ ב ו ע צ  ה



• 

 (1) אם הוא שותפות -

 (א) כל השותפים הם בעלי רשיון לפי חוק זה;

ת: ו קבע בתקנ  (ב) היא בעלת הון עצמי מזערי כפי שנ

 (2) אם הוא חברה -

ת, ת לביצוע פעולות ייעוץ השקעו גבלו  (א) מטרות החברה לפי תזכירה מו
ת ביצוע ו ב ר ות הדרושות לשם כך, ל ת וביצוע פעולות נלו  ניהול תיקי השקעו

יירות ערך על פי הוראת לקוח ללא שיקול דעת: ת בנ  עסקאו

 (ב) מספר הדירקטורים של החברה אינו קטן מתמישה ומרביתם הם בעלי
 רשיון יועץ או רשיון מנהל תיקים, לפי הענין:

ל תיקים יהו ת או בנ רת החברה או בשמה בייעוץ השקעו  (ג) העוסקים במסג
 הם בעלי רשיון מתאים:

ת, או שיש לה ביטוח ו ע בתקנ ב ק נ  (ד) היא בעלת הון מניות נפרע מזערי כפי ש
ת. ו ות מקצועית בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנ  אתרי

יעצות ו בידי שר האוצר, בהתי ת לענין סעיף קטן(א)(1)(ב< ו־(א)(2)(ד< יותקנ ו נ  (ב) תק
ת כאמור תנאים נוספים למתן רשיון לתאגיד. ו נ ע בתק ת, וניתן לקבו  עם הרשו

יקו ת להענ פת תוקפו של רשיון תהיה שלוש שנים, אלא אם כן ראתה הרשו  תוקפו 10. (א) תקו

ו לתקופה קצרה מזו. ד י 1 : ' י ל  ש

. קף נות שבתו ו ם מדי שנה את רשימת בעלי הרשי ס ר פ  (ב) הרשות ת

יתנה לבעל הרשיון הזדמנות רב לתדשו, לאחר שנ ת רשאית לבטל רשיון או לס  ביטול רשיון 11. (א) הרשו

ו אחד מאלה: , אם נתקיים לגבי ו י נאותה להשמיע טענותי ז י " ל ה י ה  א

ק בעיסוק נושא הרשיון: ת כי תדל לעסו  (1) הוא הודיע לרשו

 (2) הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב:

 (3) חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן רשיון:

; ן ו  (4) הוא הפר תנאי מהותי מתנאי-הרשי

ק ח ת כל דין א  (5) הוא הפר, בענין מהותי, הוראה מהוראות תוק זה או מהוראו
ירות ערך: י  הנוגע לנ

קו או למינוי רו ל או פסול דין, ואם הוא תאגיד - ניתן צו לפי  (6) הוא הוכרז פושט רג
נס נכסים עליו, או הוא החליט על פירוקו מרצון.  כו

 (7) הוא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 10 מוצע לקבוע כי רשיונות יוענקו לתקופה סעיף 11 מוצע לקבוע כי הרשות תהיה רשאית לבטל
 של שלוש שנים וכי לרשות יהיה שיקול רשיון או לסרב לחדשו על יסוד אחת
 דעת להתליט על מתן רשיון לתקופה קצרה יותר. העילות המנויות בסעיף או אם תלויים ועומדים בגד בעל
 הרשיון הליכים פליליים כעבירה שיש עמה קלון, או
 כן מוצע להטיל חובה על הרשות לפרסם מדי שנה הליכים משמעתיים על פי החוק המוצע, והכל לאחר
 את רשימת בעלי הרשיונות, כדי להביא מידע זה לידיעת שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע אה

 הציבור הנזקק לשירותי ייעוץ השקעות וניהול תיקים. טענותיו.

ת חדק 1857. ט׳ בכסלו התשמ״וו, 30.11.1987  32 הצעו



ת ר י ב ע ן אר ב  (ב) תלויים ועומדים נגד בעל רשיון הליכים בעבירה פלילית שיש עמה קלו
ל פי פרק י״א, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות נאותה להשמיע  משמעת ע

נו עד לסיום ההליכים. ת את רשיו ו , להתל ו  טענותי

ת וזהירות של כעל רשיון ו אמנ ת נ בו ק ד׳: חו ר  פ

ח בלבד. חובת נאמנות ת הלקו ב ו ט ת ב ו ב ש ח ת ו בנאמנות, תוך ה  12. (א) בעל רשיון יפעל לטובת לקוחותי

ל לקוח אחר. נו ש י ל פני ענ ל לקוח אחד ע  (ב) לא יעדיף בעל רשיון ענינו ש

. ו ל טובת לקוחותי  (ג) לא יעדיף בעל רשיון טובת אדם כלשהו או טובתו הוא ע

תו ניגוד ענינים ר לכל מתן שירות לאו ש ק  13. (א) קילם ניגוד ענינים בין בעל רשיון לבין לקוח, בין ב

ר לעסקה מסויימת או לגבי נייד ערך מסויים, חייב בעל הרשיון להודיע ללקוח ש ק  ״לקוח, ובין ב
ל קיום הניגוד, ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה משום ניגוד כאמור, זולת אם הסכים ב ע ת כ  ב

.  לכך הלקוח בכתב

ת ו נ ק ת ע ב ר האוצר לקבו ות האמור בסעיף קטן (א), רשאי ש  (ב) מבלי לפגוע בכללי
. (א) נסיבות שלא יראו בהן ניגוד עניינים, לענין סעיף קטן ת שיראו בהן ניגוד עניינים, ו בו סי  נ

ת איסור קבל היועץ, הטבו רת תאגיד, לא יתן התאגיד, ולא י ת מועסק במסג  14. היה יועץ השקעו

ק מת! תמריצים ס ע ו מ ה - ם י ק י ל ח ה נ י מ ב ר לנייר ערך מסויים: הוא הדין לג ש ק רה למתן יעוץ ב  כלשהן בתמו
ת תאגיד לענין יעוץ או ביצוע עסקה בנייר ערך מסויים או הימנעות מביצוע כאמור. ר ג ס מ  ב

ת יגלה ללקוח גילוי נאות של הענינים המהותיים לעסקה המוצעת. גילוי נאות  15. (א) יועץ השקעו

. ת ו  (ב) פרטים לענין גילוי נאות וענינים המהותיים לעסקה ייקבעו בתקנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנאמנות. מוצע לקבוע כי בהתקיים מצב של ניגוד ענינים
 בין בעל רשיון לבין לקוח, חייב בעל הרשיון להודיע
 ללקוח בכחב על קיום ניגוד כזה, ולהימנע מלבצע כל
 פעולה במהלך עיסוקו הכרוכה בקיום ניגוד כאמור, אלא
 אם כן הסכים לכך הלקוח בכתב. כמו־כן מוצע להסמיך את
 שר האוצר לקבוע בכללים נסיבות שבהן מתקיים ניגוד

 ענינים.

 סעיף 14 מוצע לקבוע כי תאגיד בעל רשיון לא יתן
 תמריצים לעובד בשל הישגיו במתן ייעוץ
 או ניהול תיקים בקשר לנייר ערך מםוייס. המלצה ברוח זו
 בכללה בהמלצוה ועדה החקירה לענין ויסות מניות

 הבנקים.

 סעיף 15 כדי לאפשר למשקיע לשקול את כדאיוה
 ההשקעה תוך קבלת מירב המידע הדרוש
 לשם כך, מוצע להטיל חובה על יועץ השקעות לגלות
 ללקוח גילוי נאות את הענינים המהותיים לעסקה המוצעת

 לו. פרטים בענין זה ייקבעו בתקנות.

 סעיף 12 שתי החובות העיקריות שיוטלו על בעל
 * רשיון לפי החוק המוצע הן חובת הנאמנות
ת הזהירות, ומהן נגזרות חובוח משנה נוספות. ב ו ח ' 
 מהותן של חובות אלה והתרופות בשל הפרתן נגזרים
 מהדין האזרחי הכללי. אולם, אף אם ניתן למצוא תשובות
 חלקיות במגזרים השובים של הדין האזרחי למצבים של
 הפרת תובות בידי יועצי השקעות ומנהלי תיקים, אין די
 בכך לצורך הגדרה חובות האמון והזהירות של העוסקים
 בכך. לכן מוצע להגדיר את חובות הנאמנות של בעל
 רשיון כך שיכללו חובה לפעול לטובת הלקוחות בנאמנות,
 תוך התחשבות בטובת הלקוח בלבד: איסור להעדיף את
 ענינו של לקוח אחד על פני ענינו של לקוח אחר ואיסור
 להעדיף טובת אדם כלשהו על פבי טובה לקוחותיו, או אח
 טובת בעל הרשיון או קרוביו על פני טובת לקוחותיו.

 סעיף 13 בנוסף לחובת הנאמנות הכללית המוטלת על
 בעל רשיון, יש לקבוע גם את חובות
 המשנה המוטלות על בעל רשיון והנגזרות מחובת

33 30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ת חוק 1857, ט׳ בכסלו ה  הצעו



ת שהוא מבצע  16. בעל רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ שהוא נותן או את אופי העסקאו
ת ההשקעה, את מצבו ר עמו את מטרו ר ב ו המיוחדים של כל לקוח, לאחר ש , לצרכי ו ר לקוחותי ו ב  ע

ר אותך. ח הסכים למסו ת הצריכות לעבין, ובלבד שהלקו בו סי  הכספי ואת שאר הנ

ד כל מידע ר בסו בת גילוי המוטלת מכוח חוק או על פיו, חייב בעל הרשיון לשמו  17 . בכפוף לחו
יחס , וכל פרט המתי ל מסמכים שהועברו לרשותו ת תוכנם ש  שהביא הלקוח לידיעתו, לרבו
ר תאגיד שעיסוקו ת מידע בתו ר ב ע ל על ה ו של הלקוח: הוראה זו לא תחו נ לות שביצוע לחשבו  לפעו

 מתן שירותי יעוץ.

ן ניהול י והג לענ בנ  18. במהלך עיסוקו, חייב בעל רשיון לקיים את הכללים המקובלים בדין ו
ב י ב א י ל ת ירות ערך ב י רסה לנ ן הבו ו ת הוראות תקנ יירות ערך, לרבו ל המסחר בנ  תקין והוגן ש

 בע״מ.

רך ביצוע פעולה הקשורה ל רשיון במהלך עיסוקו מורשה או עובד לצו ע  19. (א) לא יעסיק ב
 בייעוץ או בניהול תיקי השקעות והמצריכה'שימוש בשיקול דעת, אלא אם כן המורשה או העובד

 הוא בעל רשיון מתאים על פי חוק זה.

, א) כדי למנוע מבעל רשיון להעסיק מתמחה שיפעל בפיקוחו )  (ב) אין באמור בסעיף קטן
ת. ו  בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנ

והג ר היה נ  20. בעל רשיון ינהג בעיסוקו באמונה, בשקידה ובמידת הזהירות שאדם סבי
. ו ת דומות, ויהיה אחראי לנקיטת כל הצעדים הסבירים להבטחת זכויות לקוחותי בו סי  בנ

ן מיוחד, חייב בעל רשיון ננסי כרוך בסיכו  21. (א) היה ביצוע עסקה בנייר ערך או בנכס פי
. ר בכתב ר ללקות את הסיכון, ולא יבצעה. עבורו מבלי שהלקוח נתן לכך מראש אישו  להבהי

 (ב) אלה עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד:

ך סיכון מיוחד: ף צויין כי בהשקעה בו כרו  (1) עסקה בנייר ערך אשר בתשקי

 התאמת השירות
 לצרכי הלקוח

 חיבת םודיות

 שמירה על
 כללי מסחר
 תקין והוגן

 העסקת עובדים
 ומתמחים

 סיכונים
 מיוחדים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עובדים שאינם בעלי רשיונות, מוצע לאסור על בעל
 רשיון להעסיק מורשה או עובד לצורך ביצוע פעולה
 הקשורה בייעוץ או בניהול תיקים והכרובה בשימוש
 בשיקול דעת, אלא אם כן הם בעלי רשיונות על פי התוק
 המוצע. איסור זה לא יתול על העסקת מתמהים בפיקוחו

 של בעל רשיון, על פי כללים שייקבעו בתקנות.

 סעיף 20 מוצע להטיל על בעל רשיון תובת זהירות
 כללית לנהוג בעיסוקו באמונה ובשקידה
 ובאותה מידת זהירות שאדם סביר היה נוהג בנסיבות
 דומות, ולהטיל עליו את האחריות לנקיטת כל הצעדים

 הסבירים להבטחת זכויות לקוחותיו.

 סעיף 21 מוצע להגדיר עסקאות מסויימות כעסקאות
 שביצוען כרוך בסיכון מיוחד, לקבוע לגבי
 הן חובה על בעל רשיון להבהיר ללקוח את משמעות
 הסיכון ולאסור עליו לבצען אלא אם כן נתן לו הלקוח

 מראש אישור בכתב לכך.

 םעיף 16 השירות הניתן על ידי יועץ השקעות או
 מנהל תיקים הינו אישי על פ* טיבו ולכן

 עשוי להשתנות מלקוח ללקות. על כן מוצע לקבוע כי בעל •
 רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ שהוא נותן או את
 אופי העסקאות שהוא מבצע עבור לקוחותיו לצרכיו

 המיוחדים של כל לקוח.

 סעיף 17 בכפוף לחובת הגילוי המוטלת לפי חוק,
 מוצע לקבוע כי בעל רשיון חייב לשמור

 בסודיוח כל מידע שהביא לידיעחו הלקוח.

 סעיף 18 הוראה זו באה להבטיח שמירה על הכללים
 המקובלים לניהול חקין של מסחר בביירות
 ערך, בי אם הם מגובשים בדין ובין אם בבוהג המקובל על

 הגורמים הפועלים בשוק ההון.

 סעיף 19 כדי להבטיח כ* השירות המקצועי שיוסדר
 בחוק המוצע לא ייבתן אלא על ידי מי שהוא
 בעל רשיון, וכי לא יעקפו הוראה זו בדרך של העסקת

30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ו ה ל ס כ ת חוק 1857, ם׳ ב  34 הצעו



ירות ערך י רסה לנ ן הבו ו  (2) עסקה שכרוכה בה מכירה בחסר, כמשמעותה בתקנ
רך ביצוע עסקה כזאת; ך לצו ר ב בע״מ, והשאלת ניירות ע  בתל־אבי

 (3) עסקה עתידית או עסקה בזכויות עתידיות:

 (4) עסקה בזהב או בזכות לזהב:

ת. ו  (5) עסקה אחרת שנקבעה לענין זה בתקנ

ע קביעת דרכי ו ל הכנסת, לקב יעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים ש ר האוצר רשאי, בהתי  22. ש
ה ל י ע ת ומנהלי תיקים. פ ל יועצי השקעו וספות בדבר דרכי פעולתם ש ת הוראות נ ו נ  בתק

פ לתו של מנהל תיסי ם מיוחדים לדרכי פעו ק ה׳: כללי ר  פ

ו יפ!י כוח ב ב ש ת כ ל מהלקוח יפוי כוח ב ב י  23. (א) לא יתן מנהל תיקים שירות ללקוח, אלא אם כן ק
 יפורטו סוגי הפעולות שהוא מוסמך לבצע, היקף שיקול הדעת המוקנה לו והעמלה שיחוייב בה

ח או דרך חישובה.  הלקו

ת את דרכי חידושו, שינויו וביטולו ו נ  (ב) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, יקבע בתק
ל בו. ל יפוי כוח, ואת הפרטים שיש לכלו  ש

ך נאמנות עיוורת ר ירות ע י ת בנ ח אינו רשאי לבצע עסקאו יבות, כי לקו קבע בדין, בהסכם או בהתחי  24. ־ (א) נ

, יוחזקו או  או בנכסים פיננסיים אלא ללא מתן הנחיות או הוראות בדבר ניירות הערך שיירכשו
רו - רו (להלן - נאמנות עיוורת), חייב מנהל תיקים הפועל עבו  יימכרו עבו

 (1) להימנע מלקבל הוראות מהלקוח או מכל אדם אחר כיצד להשקיע את כספי
, אלא במידה שהדבר הותר בדין, בהסכם, או ת לבצע עבורו  הלקוח ואילו עסקאו

ת הנוגעים לנאמנות העיוורת. בו י  בהתחי

ת, פרטים וידיעות  (2) להימנע מלהביא לידיעת הלקוח או אדם אחר, למעט הרשו
, אלא במידה שהדבר רו  בדבר הרכב תיק ההשקעות של הלקוח ועסקאות שביצע עבו

וורת. ות העי ת, הנוגעים לנאמנ בו י תר בדין, בהסכם או בהתחי  הו

) לא יחולו על מנהל תיקים שלא ידע שחלה על לקותו הגבלה א ) ן ט  (ב) הוראות סעיף ק
ר ולא יכול היה לדעת זאת בשקידה סבירה.  כאמו

ר כ ס י ה ר ב  ד

 המגדיר בפירוט את סוגי הפעולות שהוא מוסמך לבצע,
 היקף שיקול הדעת המסור לו, וכן את העמלה שבה יחוייב

 הלקוח דרך חישובה.

 מעיף 24 יש שחלה על אדם הגבלה על פי דין, הסכם
 או התחייבוח, שלפיה הוא אינו רשאי לבצע
 עסקאות בניירות ערך בעצמו, אלא הוא רשאי לבצען רק
 באמצעוח אדם אחר, בדרך של נאמנות עיוורת. במקרה
 כזה יש להטיל חובה על מנהל תיקים הפועל עבורו,
 לשמור בקפדנות על התנאים של ניהול התיק בדרך של
 נאמנות עיוורת. מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לענין זה
 ולפטור את מנהל התיקים מתתולתן אם לא ידע ולא יכול
 היה לדעת, בשקידה סבירה, שלקוחו כפוף להגבלה

 כאמור.

 סעיף 22 החוק המוצע קובע רק את המסגרת הכללית
 של התובות החלות על בעל רשיון. מוצע כי
 שר האוצר יוסמך, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת
 הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר דרכי פעולתם

 של יועצי השקעות ומנהלי תיקים..

 םעיף 23 מן השוני באופי העיסוק של יועץ השקעות
 ומנהל תיקים נובע בהכרח גם שוני מםויים
 בתכנים של חובת הנאמנות ותובת הזהירות. קיומו של
 חופש פעולה להחזיק בנכסי הזולת ולעשות בהם פעולות
 תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי לחלוטין, המצוי רק בידי
 מנהל תיקים, מהווה קו שוני מהותי בינו לבין יועץ

 השקעות, דבר המתייב התייתסות מיוחדת.

 לכן מוצע לקבוע כי מנהל תיקים לא יורשה לתת
 שירות ללקוח, אלא אם כן קיבל ממנו יפוי כוח בכתב

ת חוק 1857, ט׳ בכסלו התשמ״ח,•30.11.1987 35  הצעו



, ולהחזיק ל בכסי לקוח המצויים בהחזקתו ות ע  25. (א) מנהל תיקים חייב לשמור בנאמנ
נכסים שלו. בנפרד מכספים ו  כספים ונכסים של לקוח בנפרד מאלה של לקוחות אחרים, ו

ע לענין ב ק נ ק או במוסד מוכר אחר ש  (ב) מנהל תיקים יפקיד כספים ונכסים של לקוח בבנ
. ח ו  זה בתקנ

ת חו ר לקו ו ב ר לקוח בנפרד מעסקאות שהוא מבצע ע ת עבו  (ג) מנהל תיקים יבצע עסקאו
ם ב כספי ו ב ר , ולא ינהל תיקים במאגר, תוך ע ו נ בנפרד מעסקאות שהוא מבצע לחשבו  אתרים ו

 ונכסים של לקוחות שונים או יחד עם כספים ונכסים שלו.

ר ו ב ת ע רך ביצוע עסקאו ל לקוח אלא לצו  26. לא ישתמש מנהל תיקים בכספים או בנכסים ש
בל ממנו.  אותו לקוח ובהתאם ליפוי הכוח שקי

ו נכס מנכסי ב ת עם לקוח ולא ירכוש לעצמו או לקרו  27. (א) לא יבצע מנהל תיקים עסקאו
בכתב,  לקוח המצוי בהחזקתו ולא יפיק טובת הנאה מהם, אלא אס כן הלקוח הסכים לכך מראש ו

. ונת לטובתו ו היתה מכו  והפעולה בנכסי

ב״ - כל אחד מאלה:  (ב) בסעיף זה, ״קרו

 (1) בן זוג:

 (2) הורה, הורה הורה, צאצא, אח או אחות של מנהל התיקים או של בן זוגו:

 (3) בן זוג של אחד מהמנויים בפסקה (2):

ת (1) עד (3); ל אחד המנויים בפסקאו  (4) שותף בעסק של מנהל התיקים או ש

3) מחזיק בחמישה 1) עד( ת(  .(5) תאגיד שמנהל התיקים או אחד מהמנויים בפסקאו
 אחוזים או יותר מהזכות לרווחיו, מכוח ההצבעה שבו או מהכוח למנות את

 הדירקטורים שלו, או בכוח למנות אח מנהלו הכללי.

בת הנאמנות ללקותו או תוך קיום ניגוד  28. (א) פעולה שעשה מנהל תיקים תוך הפרת חו
רה עם צד  עניינים שהלקוח לא ידע ולא הסכים לו, רשאי הלקוח לבטלה, זולת אם נעשתה בתמו

ל הפרה או ניגוד עניינים כאמור.  שלישי אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת ע

 (ב) עסקה שביצע מנהל תיקים בניגוד להוראות סעיף 26, רשאי הלקוח לבטלה.

ל פי סעיף זה, יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 19 עד 22  (ג) בוטלה עסקה ע
ת , אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשו 3  לחוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973

 החוקה וניהול
 נפרד של

 נכסי הלקוח

 איסור להשתמש
 בנכסי לקוח

 עבור אחר

 איסור על
 עסקאות בין
 מנהל תיקים

 ללקוח

 ביטול פעולות

ר ב ס י ה ר ב  ׳

 סעיף 27 מוצע לקבוע איסור על מנהל תיקים לבצע
 עסקאות עם לקוחו, ולרכוש לעצמו או
 לקרובו נכס מנכסי לקוחו המצוי ברשותו, אלא אם כן
 היתה זו פעולה לטובת הלקוח והלקוח הסכים לכך בכתב
 ומראש. חובה זו נגזרת מן החובה להימנע מניגוד ענינים.

 סעיף 28 מוצע לקבוע כי כל פעולה שעשה מנהל
 תיקים תוך הפרת חובת הנאמנות או תוך
 קיום ניגוד ענינים שהלקוח לא ידע עליו ולא הסכים לו,
 תהיה ניתנת לביטול בידי הלקוח, אלא אם כן נעשתה
 בתמורה ועם צד שלישי אשר לא ידע ולא היה עליו לדעת

 על הפרה כאמור.

 סעיף 25 מוצע להטיל תוכה על מנהל תיקים להחזיק
 ולנהל בנפרד את תיקו של כל לקוח ולקוח
 וכן להפריד את ניהול התיקים מהכספים והנכסים שלו.
 כספי הלקות ונכסיו יופקדו בבנק או במוסד מוכר כפי

 שייקבע בתקנות.

 סעיף 26 מוצע לאסור על מנהל תיקים להשתמש
 בכספים או נכסים של לקוח אלא לצורך
 ביצוע עסקאות עבור אותו לקוח ובהתאם ליפוי הכוח
 שקיבל ממנו. הוראה זו נגזרת מחובת הנאמנות ומן

 החובה להחזיק ולנהל חיקו של כל לקוח בנפרד.

, עמי 118: התשמ״א, עמי 306. ג ״ ל ש ת  ס״ח ה

ח, 30.11.1987 ׳ ו התשמ׳ ל ס כ ת חוק 1857, ט׳ ב  36 הצעו



 כן ובתנאים שימצא לנכון, לפטור צד מחובת ההשבה, כולה או מקצתה, ובמידה שצד אחד ביצע
. לו או מקצתו  את חיובו לפי החוזה - לחייב את הצד השני בקיום החיוב שכנגד, כו

 עסקאות כמזוכנ־ם

 ביצוע עסקאות
 בבורסה

 זיכוי או
 חיוב חשבון

 הלקוח

 פיזור השקעות

 עמלות

 איסור התנאת
 שיעור העמלה

ר לקוחו תיעשה במזומנים ואולם רשאי הוא לבצע עסקה  29. עסקה שמבצע מנהל תיקים עכו
ת כן, תור פירוט סכום האשראי ב המסמיכו במפורש לעשו ת כ בל מהלקוח יפוי כוח ב  באשראי אם קי

 המרבי שהוא מסכים לו ותנאיו.

צע רסה, תבו ר לקוחו בנייר ערך הרשום למסחר בבו  30. עסקה שמבצע מנהל תיקים עבו
ב או במקרים ובתנאים ת כ ר ב רסה ולא מחוצה לה, אלא אם כן הלקוח נתן לכך מראש אישו  בבו

ת. ו  שיפורטו בתקנ

ן הלקוח ביום ר לקוח, ירשום את הזיכוי או החיוב בחשבו  31. ביצע מנהל תיקים עסקה עבו
 ביצוע העסקה.

ל חאגיד מםויים, ר לקוח פלוני׳ ניירות ערך ש  (א) לא יקנה ולא ימכור מנהל תיקים עבו
ל אותו תאגיד ך כל שווים של ניירות הערך ש , אם על ידי כך יעלה ס  ולא יחזיק בהם עבורו
, או ירות הערך הכלולים בתיקו י ל הלקוח על עשרה אחוזים מסך כל נ  הכלולים בתיק, ההשקעות ש
ירות הערך שהתאגיד הנפיק או מסוג מהם, והכל בכפוף להוראה אחרת י  על עשרה אחוזים מכלל נ

ב מהלקוח. ת כ  ב

ת שיעור שובה ו נ ע בתק  (ב) שר האוצר, באישור ועדה הכספים של הכנסת, רשאי לקבו
גי ניירות ערך, ובלבד שהשיעור שלא יעלה , דרך כלל או לסו (א)  לעבין היחס האמור בסעיף קטן

ם אחוזים.  על עשרי
ס ו׳: ענללות והוצאות ר  פ

ע ל הכנסת, רשאי לקבו  33. שר האוצר, בהתייעצות עם 'הרשות ובאישור ועדת הכספים ש
, או כללים לקביעתם. ו ת מלקוחותי בו ת את שיעור העמלות שרשאי בעל רשיון לג ו נ  בתק

 34. לא יתנה מנהל תיקים את שיעור העמלה שלו ברווח שהפיק הלקוח מעסקה, או במספר

ר הלקוח. ת שבוצעו עבו  העסקאו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 31 מוצע להטיל תובה על מנהל תיקים לרשום
 זיכוי או חיוב בקשר עם עסקה שנעשתה

 עבור לקוחו, ביום ביצועה.

 סעיף 32 כדי למנוע את הסיכון שבהפביית רוב רכושו
 של לקוח לאפיק השקעה אחד או אפיקי
 השקעה מעטים, מוצע להטיל חובה על מנהל תיקים לפזר
 את ההשקעות באופן' שלא יהיה באפיק השקעה אחד יוחר
 מ־10% מכלל השקעות הלקוח, או יותר מ־10% מניירות
 הערך של תאגיד מסויים או של סוג מהם. מוצע להסמיך
 את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע
 שיעור נמוך או גבוה יותר מהאמור, ובלבד שלא יעלה על
 20%. אולם, בכל מקרה יוכל הלקוח לתת למנהל התיקים

 הוראה בכתב לסטות ממגבלות אלה.

פים כדי להבטיח כי העמלוח ישולמו עיי רסיס  סעי
 33 ו־34 קבוע ויציב ולא ישמשו תמריץ לביצוע
 עסקאות מיותרות, מוצע לקבוע כי העמלות שיגבו בעלי

 ^ סעיף קטן (ג) המוצע מפנה להוראות הדין הכללי
ק החודים החל במקרה של ביטול חוזה בשל פגם ו ח ^ ^ 
, ובהן ביטול חלקי, כאשר החוזה ניתן להפרדה  בכריתתו
 לחלקים, דרך הביטול על ידי הודעה תוך זמן סביר לאחר
 שנודעה עילת הביטול, וחובת ההשבה של כל צד למשנהו

 של מה שקיבל על פי החוזה שבוטל.

פים כדי להבטיח כי מנהל תיקים יימנע מבטילח  סעי
 29 ו־30 סיבובים מיוחדים במתן השירות ללקוח ובי
 העסקאוח עבור הלקוח ייעשו במסגרת שוק תקין והוגן,
 מוצע לקבוע כי עסקה שמבצע מנהל חיקים תיעשה
 במזומנים. אולם, מנהל תיקים יוכל לבצע עסקה באשראי
 אם הלקוח נתן לו יפוי כוח לכך, ככתב, שמפורט בו סכום
 האשראי המרבי.- כמו כן, מוצע לקבוע כי עסקאות
 בניירות ערך הרשומים בבורסה תבוצענה במסגרת

 הבורסה בלבד, להוציא מקרים •שהותרו בתקנות.
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ת מתן שירות מיוחד ר ג ס מ ל הוצאות בשיעור סביר שהוציא ב  35. בעל רשיון זכאי לשיפוי ע
 ללקוח.

 36. (א) לא יתחייב בעל רשיון -

רו או שהוא צע עבו  (1) לפצות לקוח על הפסדים העלולים להיגרם לו מעסקה שתבו
 עצמו יבצע:

רו או שהוא עצמו יבצע.  (2) כי לקוח יפיק רווח מעסקה שתבוצע עבו

בות כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה לה תוקף. י  (ב) התחי

ת ודיווח ו נ קורת חשבו ק ז׳: רישום, בי ר  פ

 37. (א) מנהל תיקים ינהל רישומים שיכללו פרטים על בירורים שעשה לפי סעיף 16 וכן
ר לקוח. ל כל עסקה שביצע עבו  פרטים ע

ף 16 וב^ ת ינהל רישומים שיכללו פרטים על בירורים שעשה לפי סעי  (ב) יועץ השקעו
 פרטים על כל פעולת ייעוץ שנתן ללקוח.

ף 21, יצויין הדבר במפורש ך בסיכון מיוחד כמשמעותו בסעי  (ג) היה ביצוע עסקה כרו
 ברישומי בעל הרשיון.

ל עת לעיין ברישומי בעל רשיון הנוגעים לו. כ  (ד) לקוח רשאי ב

ן מפורט על  38. (א) מנהל תיקים ימציא ללקוח, אחת לשלושה חדשים לפחות, ד־ן וחשבו
ת חיוב עמלות והוצאות, ויצרף את פירוט ו ב ר ו הכספי, ל נ  הרכב תיק ההשקעות שלו וחשבו

ר הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם.  העסקאות שביצע עבו

גע ו , בין בנ רה  (ב) מנהל היקים ימציא ללקוח פרטים נוספים בכל עת, על פי דרישה סבי
יימת שבוצעה או עומדת , ובין בנוגע לעסקה מסו ו הכספי נ  למצב תיק ההשקעות שלו או חשבו

.  להתבצע עבורו

ת. ו יקבע בתקנ ות כפי שי נ ת דינים וחשבו  39. (א) בעל רשיון חייב להגיש לרשו

ת, על פי דרישתה, ידיעות ומסמכים, אם הדבר דרוש,  (ב) בעל רשיון חייב לספק לרשו
רך פיקוח על קיום הוראות חוק זה.  לדעתה, לצו

 התחייבויות
 אסורות

 רישום פעולות

 דיווח ללקוח

 דיווח לרשות

ר ב ם י ה ר ב  ד

ל ו ה י נ  היא לחייב תיעוד מסודר של ייעוץ ההשקעות ו
 התיקים, ובכך לאפשר הן ללקוח והן לרשות פיקוח יעיל

 על בעלי הרשיונות.

 סעיף 38 אף שהלקוח מעניק למנהל התיקים שיקול
 דעת, זכותו לדעת מה עשה מנהל התיקים
 בנכסיו ולקיים מעקב אחרי פעולותיו. לפיכך מוצע להטיל
 חובה על מנהל תיקים להמציא ללקוחו, לפתות אתת ל־3
 חדשים, דיווח מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו,
 חשבונו הכספי ופעולות שבוצעו עבורו, ולחייב מנהל
 היקים להמציא ללקוחו פרטים נוספים, בכל עה, עם

 דרישה סבירה.

 מעיף 39 כדי לאפשר לרשות לממש את חובת הפיקוח
 המוטלת עליה, מוצע לחייב בעל רשיון
 במתן דיווח שוטף לרשות, על פי כללים שייקבעו

 רשיונות לא יהיו מותנוה ברווח שיופק מהעסקאות
 שמבצע בעל הרשיון או במספר העסקאות שיבצע עבור
 הלקוח. כן מוצע להסמיך את שר האוצר, בהתייעצות עם
 רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,

 לקבוע שיעורי עמלות או כללים לקביעתן.

ף 36 מוצע לאסור על בעל רשיון להתחייב על  סעי
 פיצוי לקוחו בשל הפסדים שייגרמו לו
 מעסקה שיבצע עבורו או על הפקת רווח מעסקה שחבוצע

 עבורו. התחייבויות כאלה תהיינה בטלות.

 מטרת הוראה זו היא להבטיח לבעל רשיון את
 הבטחון והיציבות שלהם הוא זקוק לשם ניהול תקין של

 עסקו.

 סעיף 37 מוצע להטיל חובה על בעל רשיון לנהל
 רישום של כל הפעולוח שעשה עבור
 לקוחותיו וכן רישום של פרטי העסקאות. מטרת הודאה זו

ח, 30.11.1987 ׳ ק 1857, מ׳ בכסלו התשמ׳ ת חו  38 הצעו



רסה שניתן לה רשיון לפי סעיף ר לבו ת למסו  (ג) על אף האמור בסעיף 58, רשאית הרשו
ר ח ס  45 לחוק ניירות ערך, מידע שנמסר לה לפי סעיף זה, אם הדבר בראה לה דרוש לצורך קיום מ

 תקין בבורסה.

ות ל תקנ ו ר פרטים שיש לכל ב ד  40. שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות, להתקין תקנות׳ ב

 ברישומים ובדיווחים לפי סעיפים 37, 38 ו־39.

ת תאגיד ר ג ס מ ק ח׳: עיסוק ב ר  פ

־ות ע אחי רו ל רשיון, כדי לג ע רת תאגיד ב ת או ניהול תיקים במסג  41. אין במתן שירותי יעוץ השקעו
ו י י ש י ל ע רת התאגיד. ב ל יחיד הפועל במסג לת הוראוח חוק זה ע  מתחו

, רואים תאגיד בעל רשיון כאחראי בנזיקין לכל מעשה אחריות בנזיקין 4  42. לענין פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

יהול ת או בנ רתו או מטעמו בייעוץ השקעו  או מחדל בענין שפעלו בו היחידים העוסקים במסג
- ם י ק י ג £ 

כל ממלא תפקיד בו, לא ישפיע, במישרין או בעקיפין, איסור הקעלת ל רשיון ו ע  43. תאגיד השולט בתאגיד ב

ל השפעה ך ק י ן ש ן ל ^ ע לאךפן ך ג ו נ , ב  על התאגיד בעל הרשיון או על בעל רשיון יחיד המועסק במסגרתו
 דעתו המקצועי.

ת תאגיד בנקאי ותאגיד קשור ר ג ס מ ק ט׳: עיסוק ב ר  פ

 44. בפרק זה - הגדרות

: 5 ת (רישוי), התשמ״א-1981 קאו  ״תאגיד בנקאי״ - כמשמעותו בחוק הבנ

 ״תאגיד קשור״ - תאגיד שמחקיים בו אחד מאלה:

 (1) הוא שולט בתאגיד הבנקאי;

.  (2) לתאגיד אחר יש שליטה בו ובתאגיד הבנקאי

ת איסיי עיטיק קי השקעו ל תי יהו בנ יירות ערך ו  45. (א) לא יעסוק תאגיד בנקאי בייעוץ השקעות בנ
 כמסגרת תאגיד

 בנקאי
ת תאגיד בנקאי או ר ג ס מ יירות ערך ולא יעסוק בעל רשיון על פי חוק זה במתן שירותים כאלה ב  בנ

 מטעמו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 43 בהפעלת שיקול דעתו המקצועי על יועץ
 השקעות ומנהל תיקים לפעול רק לטובת
 הלקות. לפיכך מוצע להטיל איסור על תאגיד ועל כל
 ממלא תפקיד בו, להפעיל השפעה כלשהי על בעל רשיון
 המועסק על ידו או על ידי תאגיד קשור בענין אופן

 הפעלת שיקול דעתו המקצועי.

 סעיפים מוצע לאסור על תאגיד בנקאי לעסוק
 44 ו־45 בייעוץ השקעות בניירות ערך ובניהול
 תיקי השקעות, ולאסור גם על בעל רשיון לעסוק במתן
 שירותים אלה מטעמו. איסור זה לא יחול על שירותי
 ייעוץ בנכסים פיננסיים, כהגדרתם בסעיף 1 המוצע,
 ולענין זה לא יהיה החאגיד הבנקאי חייב ברשיון, אך
 העוסקים במסגרתו או בשמו יהיו בעלי רשיונות יועצי

 השקעות.

, וכן לספק לרשות, על פי דרישתה, כל מידע ת ו נ ק ת ? 
 הדרוש, לדעתה, לצורך הפיקוח.

פים על פי סעיף 9 המוצע, יכולוח לקבל  סעי
 41 ו־42 רשיונות גם שותפות של בעלי רשיובות וגם
 חברה שרוב הדירקטורים שלה וכל העוסקים בשמה

 בייעוץ או בניהול תיקים, הם בעלי רשיונות.

 מוצע לקבוע בי כל הוראות החוק יחולו על בעל
 רשיון גם אם הוא נותן שירותי ייעוץ השקעות או ניהול

 תיקים, במסגרת תאגיד כזה.

 עם זאת מוצע לקבוע, לעניו האחריות בנזיקין, כי
 התאגיד יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של היחידים

 העוסקים במסגרתו או מטעמו.

וסח חדש 10, עמ׳ 266: םי׳ח התשמ״א, עמי 134. , נ נת ישראל  דיני מדי
, ענד 11.  ס׳׳וז התשמ״א, עמי 232; התשכ״ז

39 30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ו ה ל ס כ ת חוק 1857, ט׳ ב ו ע צ  ה



ת בנכסים פיננסיים; לענין זה לא יהיה  (ב) תאגיד בנקאי רשאי לתת ייעוץ השקעו
ת חוק זה, והעוסקים  התאגיד הבנקאי חייב ברשיון לפי חוק זה, אולם יחולו עליו יתר הוראו
ל עליהם ות לפי חוק זה, אך לא תחו נ ו רתו או מטעמו במתן ייעוץ כאמור יהיו בעלי רשי  במסג

 הוראת סעיף 2(ג).

ירות ערך י ת בנ  עיסוק כתאגיד קשור 46. תאגיד קשור רשאי, בכפוף להוראות תוק זה, לעסוק בייעוץ השקעו

ת ת יירות ערך (להלן - תאגיד ייעוץ קשור) ורשאי בעל רשיון ל ת בנ  ובניהול תיקי השקעו
 שירותים כאלה במסגרת תאגיד באמור או מטעמו.

 47. (א) לא יעביר תאגיד בנקאי או ממלא תפקיד בו, לבעל רשיון שהוא מעסיק, מידע המצוי
רה למתן ייעוץ השקעות. , אשר נמסר או נועד לשמש למטרה שאינה קשו תו  ברשו

ל רשיון ע ב ר או ל  (ב) לא יעביר תאגיד בנקאי או ממלא תפקיד בו, לתאגיד יעוץ קשו
ירות ערך י י נ נ י  המועסק בידי תאגיד יעוץ קשור, כל מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, לענ

 ונכסים פיננסיים.

 (ג) תאגיד בנקאי או ממלא תפקיד בו לא ישפיע, במישרין או בעקיפין, על תאגיד ייעוץ
גע לאופן הפעלת ו ר מעסיק, בנ ר או על בעל רשיון שהוא מעסיק או שתאגיד הייעוץ הקשו  קשו

 שיקול דעתו המקצועי.

ר , לא יעדיף תאגיד ייעוץ קשו ו ת או בניהול תיקי השקעות של לקוחותי  48. במתן ייעוץ השקעו
ר, או של תאגידים אחרים ל התאגיד הבנקאי שאליו הוא קשו ירות ערך ונכסים פיננסיים ש י  נ
ם או מפיץ של ת , או של תאגידים שהתאגיד הבנקאי משמש ח  הקשורים לתאגיד הבנקאי

ר כאמור. ש  הנפקותיהם, כשההעדפה היא בשל ק

ן ו ר ועל בעל רשי  49. סעיפים 41 עד 43 יחולו, בשינויים המחוייבים, על תאגיד ייעוץ קשו
רתו או מטעמו.  הפועל במסג

 איסור העברת
 מידע והפעלת

 השפעה

 איסור העדפת
 ניידות ערך

•  של תאגידי
 קשורים

 תחולה על
 תאגיד ייעוץ קשור

ר כ ס י ה ר ב  ד

 מידע רב הזורם למחלקות השונות בבנק עלול להגיע גם
 ליועצי ההשקעוח ולהשפיע עליהם בדרך פסולה. מוצע,
 עליכן, לאסור על התאגיד הבנקאי ועל כל ממלא תפקיד
 בו להעביר מידע שהגיע אליו למטרה אתרת ליועץ
 השקעות המועסק על ידו. כמו־כן ייאסר על התאגיד
 הבנקאי ועל כל ממלא תפקיד בו להעביר לבעל רשיון
 המועסק בתאגיד קשור מידע כלשהו הנוגע לענייני

 ניירות ערך ונכסים פיננסיים.

ף 48 כדי למנוע חזרה למצב של ניגוד העניינים  סעי
 שהיה קיים בבנקים ביחסים שבין הבנק
 לתאגיד הקשור לו, מוצע לאסור במפורש על תאגיד קשור
 להעדיף ניירות ערך ונכסים פיננסיים של התאגיד הבנקאי
 שאליו קשור או של תאגידים אחרים הקשורים לאותו
 תאגיד בנקאי או של תאגידים אחרים שהתאגיד הבנקאי

 משמש להם חתם או מפיץ.

 סעיף 49 מוצע להתיל את ההוראות בדבר אחריותו
 של בעל רשיון יחיד העוסק במסגרת תאגיד
 ובדבר האחריות בנזיקין של תאגיד גם על תאגיד ייעוץ

 קשור.

 מטרת הוראה זו היא למנוע ניגוד ענינים פוטנציאלי
 בין הפעילויות השונות של התאגיד הבנקאי ולמנוע

 שיבוש של הפעילות הרגילה של שוק בתחרות.

 לעומת זאת, ניתן להשאיר במסגרת הבנקאות את
 שירותי הייעוץ בנכסים פיננסיים שאינם ניירות ערך.
 תנאי ההשקעה בתחום זה דומים בכל הבנקים ומרווח
 הסיכון בהם קטן יחסית. לכן בענין זה עדיפה נוחותו של
 הלקוח בקבלת שירותים פיננסיים.שונים בבנק, תחת
 קורת גג אחת, על פני השיקולים של ניגוד ענ־נים
 פוטנציאלי, למרוח החסרון שהייעוץ בבנק מוגבל מראש
 לתחומי השקעה מסויימים, ואין אפשרות לקבל שם ייעוץ

 כולל בכל תחומי ההשקעה האפשריים.

 סעיף 46 מוצע לקבוע כי תאגיד קשור לתאגיד בנקאי
 יהא רשאי להמשיך לעסוק בייעוץ השקעות
 בניירות ערך ובניהול תיקי השקעות. תאגיד כזה יהיה
 כפוף לכל ההוראות החלות על עיסוק במסגרת תאגיד.

 סעיף 47 מתן שירותי הייעוץ במסגרת בנק עלול
 לגרור שימוש פסול במידע פנים בנוגע
 ללקוחות, ובהם חברות שניירות הערך שלהן נסחרים.

30.11.1987 , ח ״ ס ש ת ו ה ל ם כ ק 1857, ט׳ כ ת תו  40 הצעו



 הנהלת התאגיד

 כללי ניהול

 פיקוח על
 תאגיד בנקאי
 ותאגיד ייעוץ

 קשור

ד ייעוץ י  50. לא יהיה אדם דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי או סגן מנהל כללי בתאג
ד בכיר אחר בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ר אם הוא מכהן באותו זמן בתפקיד כאמור או בתפקי  קשו

ר שלו.  קשו

ר ועדת הכספים של ת ובאישו  51. שר האוצר, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם הרשו
ר ולדרך פעולתו של בעל ת כללים לניהולו של תאגיד ייעוץ קשו ו סת, רשאי לקבוע בתקנ  הכנ
ר בו י לצי ח מתן שירות מקצועי נאות ובלתי תלו  רשיון הפועל במסגרתו או מטעמו, כדי להבטי

ת מידע ולעניו איסור השפעה כאמור בסעיף 47. ר ב ע  הלקוחות וכן כללים לענין איסור ה

ת תאגיד ר ג ס מ , הפיקוח על ביצוע הוראוח חוק זה ביחס לעיסוק ב י ל אף האמור בפרק י  52. ע
ת, 61941, וביחס לעיסוק  בנקאי ייעשה בידי המפקח יעל הבנקים, שמונה לפי פקודת הבנקאו

ת בתיאום עם המפקח על הבנקים. ר - בידי הרשו רת תאגיד ייעוץ קשו  במסג

 פיקוח

 םמכות לדרוש
 ידיעות

 צו מסירת
 מסמכים

ותיה י ת וסמכו ק י׳: תפקידי הרשו ר  פ

ת תפקח על ביצוע הוראות חוק זה.  53. הרשו

 54. (א) כדי להבטיח ביצועו של חוק זה רשאי יושב ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך
ת ו ב ר ל ידיעה ומסמך הנוגעים לעסקי בעל רשיון שחוק זה חל עליו, ל , לדרוש מכל אדם כ  בכתב

 דו״ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר הנוגע לעסקיהם.

מסר לה למי שממנו נלקח, לא יאוחר מתום ששה חדשים ת תחזיר מסמך שנ  (ב) הרשו
יתנה למי ת ולאחר שנ ת הרשו ש ק ב מסר לה המסמך: שופט של בית משפט שלום רשאי, ל  מיום שנ
ו נלקח המסמך הזדמנות להשמיע את טענותיו, להאריך את התקופה האמורה בתנאים  שממנ

 שיקבע.

ת הסמיכו לכך רר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, רשאי מי שיושב ראש הרשו  55. (א) התעו
ר למבקש מסמכים כפי שיפורטו , לבקש משופט של בית משפט שלום צו המורה לאדם למסו  בכתב

 בצו.

יר מסמך שנמסר לה למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום ת תחז  (ב) הרשו
 שנמסר לה המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה: שופט
יתנה ת הרשות או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנ ש ק ב  של בית משפט שלום רשאי, ל
 למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 52 מוצע לקבוע שהפיקוח על ביצוע הוראות
 החוק המוצע לגבי תאגידים בנקאיים יהיה
 בידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל ואילו לגבי תאגיד
 ייעוץ קשור לתאגיד בנקאי, יהיה הפיקוח בידי הרשוה

 בתיאום עם המפקח על הבנקים.

 סעיפים מוצע לקבוע כי הרשות תפקח על ביצוע
 53 עד 58 הוראוח החוק והיא תהא רשאית לדרוש
 מסמכים, לערוך חקירות ולהזמין אדם לבוא ולהעיד
 בפניה. כן מוצע להסמיך את הרשות לבקש מבית משפט
 צו חיפוש ותפיסה על יסוד חקר סביר לביצוע עבירה על

 החוק.

 סעיף 50 כדי להבטיח את עצמאותו של התאגיד
 הקשור בכל הנוגע להפעלת שיקול הדעת
 המקצועי לטובת הלקוחות, מוצע לאסור על דירקטור,
 מנהל כללי, משנה למנהל הכללי או סגן• מנהל כללי
 בתאגיד ייעוץ קשור לכהן באותה עת גם בתפקיד כאמור
 או בתפקיד בכיר אחר בתאגיד הבנקאי שאליו הוא קשור

 או בתאגידים אחרים הקשורים לתאגיד הבנקאי.

 סעיף 51 מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע כללים
 לענין ניהולו של תאגיד ייעוץ קשור ולדרך
 פעולתו של בעל רשיון הפועל מטעמו, וזאת לצורך

 הבטחת שירות מקצועי נאות ובלתי תלוי.

 עייר 1941, תום׳ 1, עמי 69; סייח התשמ״א, עמי 241.
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ת הסמיכו לכך רר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, רשאי מי שיושב ראש הרשו  56. (א) התעו
ך בו חיפוש , לבקש משופט של בית משפט שלום ליתן צו המתיר להיכנס לכל מקום, לערו  בכתב

 ולתפוס כל מסמך.

 (ב) על חיפוש לפי סעיף קטן(א) יחולו הוראות סעיפים 24 ו־26 עד 29 לפקודת סדר הדין
. ז  הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 (ג) הוראות סעיף 55(ב) יחולו על מסמך שנתפס בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

ת הסמיכו לכך רר חשד לביצוע עבירה על חוק זה, רשאי מי שיושב ראש הרשו  57. (א) התעו
ר כל אדם ולדרוש מכל אדם שיתייצב לפניו וימסור לו את כל הפרטים והידיעות , לחקו  בכתב

 הנוגעים לאותה עבירה.

ת מפקח לפי (א) יהיו לו סמכויות של קצין משטרה בדרג ץ סעיף קטן  (ב) מי שהוסמך לענ
, וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם. 8 ת) ת(עדו לי  סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלי

 58. לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מםמך, רישום או כל חומר אחר שהוגש לו לפי^
 חוק זה, אלא אמ כן הדבר דרוש לצרכי תביעה פלילית, או הליך משמעתי לפי חוק זה, או לפי

 דרישת בית המשפט.

 צו חיפוש
 ותפיסה

 סמכויות חקירה

ת ושיפוט משמעתי ע מ ש רות מ ק י״א: עבי ר  פ

רת משמעת: בר עבי  59. (א) בעל רשיון העושה אחת מאלה עו

 (1) מפר הוראה מהוראות סעיפים 12,3 עד 23,21 עד 27, 29 עד 32, 34, 36(א), 37

 עד 39, 43, 47 ו־50;

ר לעיסוקו: ש ק  (2) מפר תקנה לפי חוק זה המטילה חובה או איסור על בעל רשיון ב

ר לעיסוקו; ש ק  (3) מפר דין אחר המטיל חובה או איסור על בעל רשיון ב

 (4) עושה מעשה או מחדל המהווה התנהגות שאינה הולמת בעל רשיון.
ת ו נ ק ת ע ב  (ב) שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר והרשות, לקבו

ת שאינה הולמת בעל רשיון. ו הג  עבינים שיש בהם משום התנ

רת משמעת, מוסמכת היא ר עבי ב ר כי בעל רשיון ע י  60. (א) הובא לידיעת הרשות חשד סב
ר בדבר באמצעות מי שהיא תסמיך לכך.  לחקו

 עבירות משמעת

 סמכות לחקור

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התנהגות שאינה הולמת בעל רשיון. הוראה דומה קיימת,
 למשל, בחוק רואי תשכון.

 סעיף 60 כדי לגבש מערכת ענישה משמעתית כחלק
 ממנגנון הפיקוח על בעלי רשיונות, מוצע
 להסמיך את הרשות לחקור כל מקרה שבו מתעורר חשד
 כי בעל רשיון עבר עבירת משמעת. עם סיום החקירה,
 תעביר הרשות את חומר החקירה ליועץ המשפטי לממש־

 לה.

 סעיף 59 מוצע להגדיר כעבירות משמעת הפרה של
 הוראות מסויימות בחוק או בתקנות שיות׳
 קנו לפיו, הפרת כל דין אחר המטיל חובה או איסור על
 בעל רשיון וכן כל מעשה או מחדל המהווה התנהגות בלתי

 הולמת.

 מוצע כי שר המשפטים יקבע, לאחר התייעצות עס
 שר האוצר והרשות, את העניינים שיש בהם משו0

סח חדש 12, עמ׳ 284. ו , נ נת ישראל  7 דיני מדי

ך אי, עמי 439: ם״ח התשכ״ה, עמי 53. ר  8 חאי׳י, כ
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ת משמעת, ר י ב ע ות לכאורה ל  (ב) ראתה הרשוח לאחר ביצוע חקירה כאמור, כי יש ראי
ר את ממצאי החקירה ליועץ המשפטי לממשלה.  העבי

ת תמנה מתוכה ועדה של שלושה ובהם אחד לפחות מקרב הציבור, שתשמש ועדת !עדת משמעת  61. הרשו

 משמעת: אחד מחברי הועדה יהיה משפטן והוא ישמש היושב ראש שלה.

 62. היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו רשאי להגיש אישום משמעתי לועדת המשמעת,
ר עדים בדיון המשמעתי: היועץ המשפטי לממשלה רשאי לחקו  להתייצב, לטעון, להביא ראיות ו

 להסמיך לענין זה משפטן שהוא עובד הרשות.

 63. (א) ועדת המשמעת 'תודיע לבעל הרשיון את פרטי האישום המשמעתי נגדו, ותתן א דיין משמעתי

 הזדמנות נאותה להשיב עליהם.
ת מ ת הציבור ושמירה על ר נ  (ב) ועדת המשמעת רשאית, אם תראה לעשות כן לשם הג

ל הנאשם אחד מעונשים אלה: ק נאותה, להטיל ע ו ס י ^ 

 ״ (1) התראה:

 (2) נזיפה:

קף הרשיון לתקופה שתיקבע:  (3) התליית תו

 (4) ביטול הרשיון או אי חידושו, לצמיתות או לתקופה.

ר לפני בית ערעור ע ר ע  64. (א) על החלטת ועדת משמעת רשאים הנאשם והיועץ המשפטי לממשלה ל

 המשפט המחוזי, תוך שלושים ימים מיום שהובאה ההחלטה לידיעתם.

ר לפני בית ר בדן יחיד: פסק דינו יהיה ניתן לערעו  (ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעו
ת לכך. •אם ניתנה רשו , ן ו  המשפט העלי

ע את מדרי דיו ב ק ת סדרי דין לדיון המשמעתי: ועדת המשמעת ת ו נ ע תק  65. שר המשפטים רשאי לקבו
ת כאמור. ו נ  סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בתק

רת משמעת, כולה או מקצתה, פרסום החלטה ם החלטה סופית כענין עבי ת רשאית לפרסם ברבי  66. הרשו

 ולהחליט על דרך הפרסום.

 מעמד היועץ
 המשפטי לממשלה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 64 מוצע לקבוע כי הערעור על החלטת ועדת
 המשמעת יהיה בפני שופט של בית המשפט
 המחוזי וניתן יהיה לערער על פסק דינו לבית המשפט

 העליון, אם ניתנה רשות לכך.

ת לפרסם את ו ש ר ה - ת  סעיף 66 מוצע להסמיך א
 ההחלטה הסופית של דיון בעבירת משמעת.
 זאת כדי להביא לידיעת בעלי הרשיונות וציבור הלקוחוה

 החלטות שיש להן השלכה כללית.

 סעיפים מוצע לקבוע כי השיפוט המשמעחי יהיה
 61 וי62 בידי ועדת משמעת של שלושה שהמנה
 הרשות מבין חבריה, ובהם לפחות משפטן אתד. כתב
 אישום משמעתי יוגש בידי היועץ המשפטי לממשלה או

 באיכותו.

 מעיף 63 מוצע לקבוע כי במסגרת הדיון המשמעתי
 תהיה ועדת המשמעת רשאית להטיל על
 בעל רשיון עונש של התראה, נזיפה, התליית הרשיון

 לתקופה שתיקבע או ביטול הרשיון או אי חידושו.

43 30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ו ה ל ס כ ת חוק 1857, ט׳ ב  הצעו



ס י״כ: עונשין ר  פ

ף ק ו ת י ר ת מבלי שיש בידו רשיון ב  67 (א) העוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעו
ס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק ס פי שלושה מן הקנ נ  לפי חוק זה, דינו - מאסר שנתיים או ק

. 9 יז-ד197  העונשין, התשל׳

ים או  (ב) המפר הוראות סעיפים 3, 12, 13, 14, 17, 19, 26 או 27, דינו - מאסר שנתי
ס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז-1977.  כפל הקנ

 (ג) המפר הוראות סעיפים 15, 16, 20, 23,21 עד 25, 29, 31, 32, 37 עד 50,39 או 58 או
ס כאמור ה לפי סעיף 33 או כלל לפי סעיף 51, דינו - מאסר שבה אחת או כפל הקנ  הוראת תקנ

 בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977.

ם 250,000 שקלים  (ד) תאגיד המפר את הוראות סעיפים 43, 45, 47 וי48, דינו - קנ

 חדשים.

^ 1 מ  68. נעברה עבירה בידי תאגיד, אחראי לעבירה גם דירקטור, המנהל הכללי, משנה ל
 הכללי וסגן המנהל הכללי, ודינו מאסר שנה אחת, זולת אם הוכיח כי לא ידע ולא יכול היה לדעת
רים כדי למנוע את  על ביצוע העבירה, ואם נודע לו על הכוונה לבצעה - כי נקט כל האמצעים הסבי

 ביצועה.

 עונשין

 אחריות
 מנהל תאגיד

ק י״ג: הוראות שונות ר  פ

ות המוטלת יית פטור בהסכם בין בעל רשיון לבין לקוח, הפוטרת בעל רשיון מאחרי  69. כל תנ
 עליו לפי כל דין בענין אופן מילוי תפקידו או המסייגת אותה - בטלה.

ת י  70. הרשות רשאית, בכפוף לאמור בחוק זה, לאצול מסמכויותיה לועדה של שלושה לפחו
 מבין חבריה.

ע ( סת, רשאי לקבו  71. שר •האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנ
נות לרשות. ו ות ובעלי רשי נ ו  אגרות שישלמו מבקשי רשי

וגע לביצועו. ת בכל ענין הנ ו נ ן תק  72. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי

 בטלות תנאי
 פטור

 אצילת
 סמכויות

 ביצוע ותקנות

 במישור האזרחי, ולפיה לא יוכל בעל רשיון להתגונן
 בטענה כי הוא פטור מאחריות בענין שפעל בו במילוי

 תפקידו.

 סעיף 70 מוצע להסמיך את רשות ניירות ערך,
 שמספר חבריה הוא עד שלושה עשר,
 לאצול מסמכויותיה לפי חוק זה לועדה של שלושה מבין

 חבריה.

 פעיף 71 מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע אגרות
 שיוטלו על בעלי רשיונות. האגרות יממנו

 את פעולות הרשות לפי החוק המוצע.

י ר ב  ד

 סעיפים בנוסף לעבירות המשמעתיות, מוצע לקבוע
 67 ו־68 כי עיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים
 ללא רשיון, וכן הפרת חובות ואיסורים מסויימים שייקב

 עו בחוק המוצע, יהוו עבירה פלילית.

 עבירות שבוצעו בידי חאגיד יהיו אחראים להן
 מנהליו, זולת אם הוכיחו כי עומדת להם טענת ההגנה שלא
 ידעו ולא יכלו לדעת על ביצוע העבירה ואם נודע להם על
 הכוונה לבצעה, הם נקטו אמצעים כדי למנוע את ביצועה.

 םעיף 69 מוצע לקבוע כי תניית פטור בהסכם שבין
 בעל רשיון ללקוח, הפוטרת או מסייגת
 אחריות המוטלת על בעל רשיון על פי כל דין תהא בטלה.
 הוראה זו נועדה ליחסים שבין הלקוח לבין בעל הרשיון

, עמי 226. ח התשל״ז ״  יי ס

ו התשמ״ח, 30.11.1987 ל ס כ ת חוק 1857, ט׳ ב  44 הצעו



, במקום ״עצה תיקיו חוק (4 , בפסקה( ש 1 9 8 1 - א ״ מ ש ת ת ללקוח), ה ו ר י ש ) ת ו א ק נ ב ף 5(א) לחוק ה  73. בסעי

" ו א ק נ ב ת ניירות ערך״ יבוא ״מהם ייעוץ כספי וכלכלי״. י  מהם בעסקאו
 (שירות ללקוח)

ת משנה (ב) יבוא: תיקון חוק ק ס  74. בסעיף 37(א)(1) לחוק ניירות ערך, אחרי פ
 ביירות ערך

ירות הערך הכלולים בתיקי כל י  ״(ג) יראו מנהל תיקי השקעות כמי שמחזיק בנ
 לקוחותיו.״

הל סייג לתחולה ו ייעוץ השקעות או מנ ל עורך דין או רואה חשבון הנותן ללקוחותי  75. חוק זה לא יחול ע

ת עבורם, כפעולה נלוות לעיסוק במקצועו;  תיקי השקעו

, ואולם הוראות סעיפים 12 עד 18, 21,20, 23 תחילה  76. (א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו

ל יחיד או תאגיד העוסק  עד 32, 34 עד 38, 39(ב), 47, 48, 52 עד 58, 67(ב), 69 ו־72 יחולו ע
ם שלושה ל סעיף 50 - בתו  בייעוץ השקעות או ניהול תיקים החל ביום פרסום החוק ותחילתו ש

 חדשים מיום פרסום החוק.

, יראו יחיד או תאגיד העוסק בייעוץ השקעות או ניהול תיקים א) )  (ב) לעניו סעיף קטן
, כאילו היה בעל רשיון לפי חוק זה. ם חוק זה ועד תום שנה מיום פרסומו  ביום פרסו

ל תיקים או הוראות מעבר יהו לתו של חוק זה בנ ב תחי ר ת תהיה מוסמכת לתת רשיון למי שעסק ע  77. הרשו

ל קפו ש פת תו  בייעוץ השקעות, גם אם אינו ממלא תנאי מן התנאים שבסעיפים 7, 8 או 9; תקו
 רשיון כאמור תהיה שלוש שנים והוא לא יחודש אלא אם כן במועד החידוש התקיימו כל התנאים

 שבסעיפים האמורים.

ר ב ס  ה

 םעיף 76 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה
 שנה מיום פרסומו, אך הוראות מסויימות
 המסדירות את עבודתם של בעלי רשיונות יחולו על מי
 שעוסק בייעוץ השקעות או ניהול תיקים, מיד עם פרסום
 החוק. מטרת הוראה זו היא להותיר זמן מספיק לבנקים,
 לתאגידים הקיימים העוסקים בייעוץ וניהול תיקים
 ולעוסקים יחידים להיערך לקראת המסגרת החדשה, אך
 יתד עם .זאת להבטיח כי אלה העוסקים היום בייעוץ
 השקעות וניהול תיקים יפעלו בהתאם לעקרונות שנקבעו

 בחוק.

 סעיף 77 הרשות תוסמך לחת רשיון למי• שערב
 תחילת החוק עסק בייעוץ או ניהול תיקים
 אף אם אינו ממלא אחר אחד התנאים המוקדמים הנדרשים
 בחוק, אולם רשיון כזה יוגבל לתקופה של שלוש שנים
 בלבד, וחידושו ייעשה רק אס יתקיימו כל התנאיר

 הנדרשים.

י ר ב  ד

 סעיף 73 סעיף 5(א)(4)לחוק הבנקאות (שירות לל
 קוח), התשמ״א-1981, מסמיך את נגיד בנק
 ישראל לקבוע בכללים חובה על תאגידים בנקאיים
 ״לגלות ללקוחותיהם המקבלים עצה מהם בעםקאוח
 ניירות ערך את הענין שיע< להם בנושא העצה״. מוצע
 )להתאים את הסעיף למצב שבו הבנקים לא יעסקו עוד

 בייעוץ השקעות בניירות ערך.

 סעיף 74 מוצע לתקן את חוק ניירות ערך, התשכ״ת-
 1968, בענין חובת דיווח על שינויים באחז׳
 קות של ״בעל ענין״, באופן שיראו את מנהל תיקי
 השקעות כמי שמחזיק בניירות הערך הכלולים בכל תיקי

 לקוחותיו.

 סעיף 75 מוצע לסייג את תחולת החוק באופן שלא
 יתול על עורך דין ורואה תשבון הנותנים
 ללקוחותיהס ייעוץ השקעות או מנהלים עבורם תיקי

 השקעות כעיסוק נלווה לעיסוקם העיקרי.

 ׳" סייח התשמ״א, עמי 258.

45 30.11.1987 , ח ״ מ ש ת ו ה ת חוק 1857, ט׳ בכסל ו ע צ  ה



: ת ס נ כ חה של ה ו ו הר ה ו ד ו ב ע ת ה ד ע ם ו ע ט ק מ ת חו ע צ ת בזה ה מ ס ר פ ת  מ

 תוק שירות התעסוקה(תיקון מס׳ 8<, החשמ״ח-987ן [90]

פו  1. בסעיף 42(א) לתוק שירות התעסוקה, התשי״ט־1959' (להלן - החוק העיקרי), בסו
 יבוא: ״בין אם העובד נשלח לעבודה על־ידי שירות התעסוקה ובין אם לאו״.

 2. אחרי סעיף 42 לחוק העיקרי יבוא:

ם בדבר הצעה שיש בה משום  ״איסור פרסום 42א. לא יפרסם הזקוק לעובדים מודעה ברבי
 מפלה הפליה כאמור בסעיף 42.״

 3. בסעיף 77 לחוק העיקרי, אחרי ״הוראה מהוראות הפרק השני״ יבוא ״למעט סעיף 42א״.

 4. אחרי סעיף 77 לחוק העיקרי יבוא:

 ״פרסום מפלה - 77א. הזקוק לעובד שעבר על הוראות סעיף 42א, דינו - קנס 10,000 שקלים
ו חדשים״. י ש נ ו  ע

 תיקון סעיף 42

 הוספת סעיף 42א

 תיקון סעיף 77

 הוספת סעיף 77א

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התברר שסעיף 42 לחוק שירות החעסוקה, שנועד
 לאסור תופעות של אפלייה בתחום התעסוקה, אין בו,
 בנוסחו הקיים, מענה לבעיה האמורה, משום שהוא הוגבל
 עד כה רק לגבי תחום פעולתו של שירות התעסוקה.

 החיקון הנוכחי בא להרחיב את איסור האפלייה לגבי
 החום התעסוקה בכללו, על־ידי התוספת המרחיבה - ״בין
 אם העובד נשלח לעבודה על־ידי שירות התעסוקה •ובין

 אם לאו״.

 סעיף 42א נועד למלא תלל ריק בהתייחסות לתופעה
 של פרסום מפלה בחחום זה והוא אוסר על מי שזקוקן
 לעובדים לפרסם מודעה ברבים שיש בה משום אפלייה*

 כאמור בסעיף 42.

 בסעיף 77א מוצע להוסיף כי מי שיעבור על האיסור
 בדבר פרסום מפלה ייקנס בסך 10,000 שקלים חדשים.

 חברי הכנסת: יאיר צבן, שולמית
, חיי־ ר  אלוני, יצחק ארצי, מרדכי מ
 קר גרוםמן, אריאל וינשטיין, מחמד
 ותד, רן כהן, דוד ליבאי, דן מרידוד,
 אורה נמיר, עובדיה עלי, חיים דמון,

 אבנר חי שאקי, דן תיכון.

 סעיף 42 לתוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959,
 קובע לאמור:

 ״איפור הפליה
 42. (א) כשליחה לעבודה לא תפלה לשכת שירות
 התעסוקה אדם לרעה בשל גילו, מינו, גזעו, דחו,
 לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו, ולא יסרב

 הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל אלה.

 (ב) אין רואים הפליה כאשר אופיו או מהותו של
 התפקיד או ענייני בטחון המדינה מונעים שליחתו או

 קבלתו של אדם לעבודה הנדונה״.

 אירועים שונים שארעו לאהרונה חשפו מציאות של
 אפלייה ממניעים שונים כשליחה ובקבלה לעבודה על ידי
 גורמים פרטיים. במיוחד מיקדה את תשומת הלב הציבו
 רית התופעה של אפלייה על רקע לאומי בין יהודים

 וערבים וכן פרסומים בעלי אופי גזעני בתחום זה.

, עמי 87. יז, עמי 122: ה״ח התשמי׳ד, עמ׳ 76: התשמ״ז ״ט, עמ׳ 32; התשל׳  1 ס״ח התשי
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